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ভূমিকা 

দ্বিতাঁয় মহাযুদ্ধের পর সমগ্র বিশ্বের 
ঘটনাবলীর মধ্যে বোধ হয় ভারতে ব্রাটিশের 

ঘটনা বলে সর্ব স্বীকৃত হয়েছে। আমার 
দিনালাপরূপে লাখত এই গ্রন্থে আম বোঁশর 
ভাগই ইতিহাসের মূল উপাদান পাঁরবেষণ 
করোছ, সাঁত্য সাঁত্য একটা ইতিহাস রচনার 

প্রয়াস কারীন। ভারত সম্বন্ধে বিচারকের 
রায়ের মতো আর একটা আভমত ঘোষণা না 

ক'রে বরং বৌশর ভাগই সাক্ষা প্রমাণ ও তথা 
পাঁরবেষণ করেছি। ঘটনা, এবং ঘটনার সঙ্গে 

চা যে-সকল ব্যান্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা, উভয়ই 
এখনো আঁতদূর অতাঁতের বিষয় হয়ে পড়েনি। 

মনের দিক দিয়ে সেই ঘটনা এবং সেই সব ব্যন্তিত্বের স্মৃতি এখনো আমার এত নিকটে 
যে, উভয়কেই বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে একটা চুড়ান্ত আভমতে উপাঁস্থত হওয়াও 
আমার, পক্ষে সম্ভবপর নয়। 

ওয়েস্টমিনিস্টার আ্যালান ক্যাম্বেল-জনদন 

জুলাই, ১৯৫১ 



পরিচয় 

রখয়ার আডামরাল দি ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন অব বর্মা ;: ১৯১৪৭ সালের 
আগস্ট মাসে আর্ল উপাধিতে ভঁষত। ১১৪৭ সালের ২২শে মার্চ থেকে ১৪ই 
আগস্ট পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয়, এবং শেষ ভাইসরয়। ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম 
গভরন্নর-জেনারেল। কার্যকাল, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের 
২১শে জুন পরন্তি। 

কাউন্টেস মাউণ্টব্যাটেন অব বর্মী : ভারতের শেষ ভাইসরয় এবং ভারত 
ডোমিনিয়নের প্রথম গভরন্নর-জেনারেলের স্ত্রী। 

লড় ব্র্যাবোর্ণ : মাউন্টব্যাটেনের জামাতা । 
লোঁড ব্যাবোর্ণ : মাউণ্টব্যাটেনের জ্যেন্ঠা কন্যা । 
মহাত্মা গান্ধী : “জাতির পিতা”। 
সি আর : চক্রবতাঁ শ্রীরাজগোপালাচারী । 
ভিপি: ভপ্পিমেনন। পূর্বে ভাইসরয়ের ধরফর্মস্ কামশনার'। পরে দেশীয় 

রাজ্য দপ্তরের সেকেটার। 
লকহার্ট : লেঃ জেনারেল স্যার রব লকহার্ট। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 

গভর্নর (১৯৪৭ সালের জুন থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্তি)। ভারত ডোমিনিয়নের 
প্রথম প্রধান সেনাপাত (১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী 
পযন্তি)। 

স্যার ওয়াল্টার মঙ্কটন : নিজামের শাসনতান্দিক উপদেষ্টা। 
নেহর : পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু । অন্তর্বতরঁ গভর্নমেণ্টের ভাইস-প্রেস্রিডেন্ট। 

অন্তর্বতরঁ গভরনমেন্টে 'পররাম্ট্র এবং কমনওয়েলথ্-সম্পকে্র ভারপ্রাপ্ত মেম্বার । 
ভারত ডোমিনিয়নের প্রধান মল্তী। 

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ : ভারতায় গণ-পরিষদের প্রোসিডেন্ট। 
ভের্নন : লেঃ কর্নেল আঁসর্কন ক্রাম। 
আচার্য কৃপালনী : নাঁখল ভারত কংগ্রেসের সভাপাঁতি। 
রোখি : ক্যাপ্টেন ব্রকম্যান। 
জন্না : মহম্মদ আল জিল্না (কায়েদে আজম)। 'নাঁখল ভারত মুসাঁলম লীগের 

প্রোসডেণ্ট। 
লেডি প্যামেলা মাউণ্টব্যাটেন : মাউন্টব্যাটেনের কানম্ঠা কন্যা। 
কে এম ম্ল্পী : হায়দরাবাদে নিযুস্ত ভারতের এজেণ্ট-জেনারেল (ডিসেম্বর, 

১১৪৭ সাল)। 
লিয়াকং আল খাঁ : নাঁখল ভারত মুসালম লীগের জেনারেল সেব্রেটার। 

অন্তর্বতর্দ ভারতীয় গভনমেন্টের ফাইন্যান্স বা অর্থ-বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মেম্বার। 
পাকিস্থান ডোমনিয়নের প্রধান মন্ী। 

অকিনলেক : ফিল্ড মার্শাল স্যার রূড আঁকনলেক। ১৫ই আগস্ট (১৯৪৭) 
পযন্তি ভারতের প্রধান সেনাপাতি। তার পর (১৯৪৭ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত) 
ভারতীয় বাহিনীর খণ্ডনব্যবস্থা পাঁরচালনার কার্যে নিযস্ত সপ্রণম কম্যাণ্ডার। 
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শেষ ভাইসরয়ের ভারতঘাত্রা 

লণ্ডন, বৃহস্পতিবার, ১৯শে ভিসেম্বর, ১৯৪৬ সাল: আজ সকালবেলা 
মাউণ্টব্যাটেনের চেস্টার স্ট্রীটের বাঁড়তে প্রাতরাশে যোগদানের জন্য যথাসময়ে 
উপাঁষ্থত হলাম। যুদ্ধের সময় দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার সংপ্রীম কম্যাপ্ডার হয়ে 
মাউণ্টব্যাটেন যখন কাজ করাছলেন, তখন তাঁর দৈনান্দন ষুদ্ধকর্ম-ীববরণী িখবার 
কাজের ভার ছিল আমার উপর। যুদ্ধ নেই, সেই কার্যপদও এখন আর আমার 
নেই, তবুও মাউণ্টব্যাটেন আমাকে তাঁর লাখত দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়া কম্যান্ডের 
ডেসপ্যাচগলি একবার দেখবার জন্য বলেছেন। প্রাতরাশ সমাপনের পর 'কছ,ক্ষণ 
এই সব ডেসপ্যাচ দেখার কাজেই কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু এ কাজ এত অল্প সময়ের 
মধ্যে সম্পূর্ণ হবার নয়। তা ছাড়া, মাউণ্টব্যাটেনেরও একবার বাইরে বের হবার 
প্রয়োজন ছিল। তিনি যাবেন শিল্পী অসোয়াল্ড বালের স্টুডিওতে । মাউণ্টব্যাটেনের 
একটি পোর্রেটে আঁকতে শুরু করেছেন অসোয়াল্ড। অগত্যা মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গেই 
বের হলাম। 

গাঁড়তে উঠেই মাউণ্টব্যাটেন সব জানালার কাঁচ তুলে 'দিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে 
দিলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন যে, তান এখন আমাকে এমন একটি সংবাদ 
শোনাবেন, যে সংবাদ তাঁর পাঁরবাবের বাইরে কেউ এখনো জানেন না। সংবাদটা যেন 
আমার মূখ থেকে দ্বিতীয় কোন ব্যান্তুর কানে না যায়, গোপনতা রক্ষার এই 'নর্দশেও 
তিনি আমাকে শুনিয়ে রাখলেন। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন যে, গতকাল সন্ধ্যাবেলা এটাঁল তাঁকে ডেকে পাঠিয়োছলেন। 
ওয়েভেল ভারত থেকে চলে আসছেন এবং তাঁর স্থানে এইবার মাউশ্টব্যাটেনকেই 
ভাইসরয় হয়ে ভারতে যেতে হবে, এই প্রস্তাব করেছেন এটাল। 

বিস্মিত হলাম, কারণ এ ধরনের সংবাদ শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না এবং 
শুনবো বলে কল্পনাও করতে পাঁরান, যাঁদও মাউণ্টব্যাটেনকে নানারকম বিস্ময়কর 
ব্যাপারের মধ্যেই দেখতে আঁম অভ্যস্ত। আমি আজ পর্যন্ত জানতাম যে, ১১৪৭ 
সালের এপ্রল মাসে মাউন্টব্যাটেন ফাস্ট ক্রুজার স্কোয়াড্রনের রীয়ার-আযাডামর্যাল 
পদে নিযাস্ত হবেন এবং মাউন্টব্যাটেনও তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। 

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকেই এখন শুনতে পেলাম, এটাঁলর সঙ্গে তাঁর কি 
আলোচনা হয়েছে । এটি 'জজ্ঞাসা করেছেন, মাউণ্টব্যাটেনের মন ক সত্য সত্যই 
সম.দ্রে যাবার জন্যই তৈরী হয়ে রয়েছে? মাউণ্টব্যাটেন উত্তর 'দয়েছেন- হ্যাঁ। 

এরপর এটলি আলোচনার প্রসঙ্গ অন্য দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। ভারতণয় 
সঙ্কটের কথা উত্থাপন করলেন এটলি। তিনি বললেন, ওয়েভেল এ পর্যন্ত যা 
করতে পেরেছেন, তা'কে বলা যায়, সামারক দখল ছেড়ে দিয়ে চলে আসার মতো ভারত 
থকে ব্রিটিশের শুধু সরে আসবার একটা পাঁরকজ্পনা। নতুন কোন ব্যবস্থা 
উদ্ভাবনের জন্য এর চেয়ে বৌশ কাজের কোন গঠনমূলক পাঁরকজ্পনা কারে উঠতে 
পারেননি ওয়েভেল। ভারতে বর্তমানে যে পন্থায় রাজনশীতক পাঁরবর্তন সাধনের 
চৈষ্টা হচ্ছে, তার ফলও ভাল হচ্ছে না। কংগ্রেস ও মৃসালম লীগ, উভয়েরই 
উপর এর প্রাতীকরিয়া বেশ খারাপভাবেই দেখা 'দিয়েছে। এসব ব্যাপারে গভন*মেপ্টও 



৬ *. ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

অত্যন্ত অগ্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। এটাঁল বললেন, যাঁদ আমরা এ বিষয়ে এখনই 
খুব সজাগ ও সতর্ক না হই, তবে পাঁরণাম যতটা খারাপ হবে বলে আশঙকা করা যায়, 
বাস্তবে তার চেয়ে বোশ খারাপ হতে পারে। ভারতকে শুধু যে গৃহযুদ্ধের মধ্যেই 
ছেড়ে দিয়ে আসা হবে তা নয়, বস্তুত ভারতকে একনায়কতা প্রাতিষ্ঠায় সমন্দ্যত 
কতকগুলি রাজনোৌতক আন্দোলনের গ্রাসের মধ্যে সপে দিয়ে আসা হবে। 
ভারতের রাজনশীতিক ক্ষেত্রের এই অচল অবস্থা দূর করার জন্য আঁবলম্বে উপযন্্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। মান্দ-মিশনের প্রধান প্রধান সদস্যদের সকলেরই 
মনে এখন এই ধারণা হয়েছে যে, সমস্যা সমাধান করতে হলে নতুন পন্থায় 
অগ্রসর হতে হবে। এমন লোক চাই, ?যাঁন এই সমস্যা সমাধানে তাঁর ব্যান্তিগত 
প্রভাব প্রয়োগের যোগ্যতা রাখেন। মীন্ব-মিশনের প্রধান সদস্যরা এরকম এক 
যোগ্য ব্যান্ত সংগ্রহের কথাও চিন্তা করেছেন। তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত 
হয়েছেন যে, মাউন্টব্যাটেনই হলেন এ কাজের পক্ষে যোগ্যতম ব্যান্ত। এ কাজের 
উপয্ন্ত গুণ এবং ব্যান্তত্ব মাউণ্টব্যাটেনের আছে। 

মাউণ্টব্যাটেন বলেছেন যে, তানি একট 'বষয় পাঁরচ্কার বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছা 
করেন। মাউশ্টব্যাটেন যতাঁদন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হয়ে কাজ 
করাছিলেন, ততাঁদন ভারতে ওয়েভেলের কাজ ও নীতর মধ্যে এমন কিছু 'তাঁন 
দেখতে পাননি, যার বিরুদ্ধে তাঁর কোন আপাত্ত ছিল। ওয়েভেলের নীতি তিনি 
সমর্থনই করেছেন। ওয়েভেলের সঙ্গে যতবার তাঁর আলোচনা হয়েছে, এমনাঁক 
বিগত জন মাসে 'দল্লীতে ওয়েভেলের সঙ্গে তাঁর যে শেষ আলোচনা হয়েছে, তাতেও 
[তান বুঝেছেন যে, ওয়েভেলের অনুসৃত নীতিতে কোন ভূল নেই। ওয়েভেল যা 
করেছেন, মাউন্টব্যাটেনের উপর দাঁয়ত্ব থাকলে তিনিও ঠিক তাই করতেন। 

এটি স্বীকার করলেন, ওয়েভেল এতাঁদন ধরে যে সাধারণ নীতি অনুসরণ 
ক'রে কাজ করেছেন, মূলত সেই নীতির বিরুদ্ধে কোন আভযোগ নেই। আসল 
কথা হলো, নাত প্রয়োগ করার অর্থাৎ নাঁতিকে কার্যে পাঁরণত করার সমস্যা। 
এবং বাদ্তব সত্য এই যে, অজন্্র চেষ্টা সত্তেও সে নীতি ব্যর্থ হয়েছে, কাজের ক্ষেত্রে 
সে নীতি আদৌ প্রযুন্ত হতে পারেনি। 

এটাঁল বললেন, এখন এই নতুন অবস্থার কারণে সমস্যাটা প্রধানত একটা 
ব্যা্তত্বঘাটত সমস্যাই হয়ে উঠেছে। ভারতীয় নেতাদের সঞ্জে ব্যান্তুগতভাবে ঘাঁনষ্ঠতর 
হয়ে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে উপায় 'ির্ণয় করাই এখন হলো সবচেয়ে বড় কাজের 
কথা। 

মাউন্টব্যাটেন আমাকে বললেন, এটালর কাছ থেকে এই সব কথা শুনেও তান 
খুব জোর আপত্তি ক'রে বলেছেন যে, সমুদ্রে নৌ-সৈন্যের আঁধনায়কতার পদে থেকেই 
[তান রাম্ট্রের সেবায় বোৌঁশ কাজ করতে পারবেন বলে মনে করেন। তান প্রশ্ন 
করেছেন-_ভারতে ভাইসরয়ের পদে নিষস্ত হবার মতো যোগ্য লোক ক আর কেউ নেই ? 
আকনলেক তো ভারতে যথেষ্ট জনীপ্রয়তা লাভ করেছেন; সুতরাং আঁকনলেককে 
এঁ পদে নিয়োগ করা ক যায় না? 

এটালকে শেষ পর্যন্ত কোন কথা 'দয়ে আসতে পারেনাঁন মাউশ্টব্যাটেন। 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও তান করেননি। মাউন্টব্যাটেন প্রথমত ন্রিটিশ গভরননমেন্টের 
নীতি সম্বন্ধে পাঁরন্কারভাবে ধারণা ক'রে নিতে চাইছেন। ভারতে কি নশীত 
অনদসরণ করতে চান গভনমেন্ট ? তা ছাড়া, ইংলণ্ড-নৃপাঁতর সঙ্গেও মাউন্টব্যাটেনকে 



শেষ ভাইসরয়ের ভারতযানা । ৩ 

একবার আলোচনা করতে হবে। ভাইসরয়ের পদ গ্রহণের অর্থ ইংলপ্ড-নপাঁতিরই 
প্রাতভূ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ। ভারতের শাসাঁনক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ভাইসরয় হলেন 
ইংলন্ড-নৃপাঁতর মনোনীত কর্মচারী, এবং দেশীয় রাজ্যগীলর শাসাঁনক ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে ভাইসরয় হলেন প্রত্যক্ষভাবে ইংলশ্ড-নৃপাঁতরই ব্যান্তুগত প্রাতাঁনাধ তথা 
প্রাতিভি। সুতরাং, মাউণ্টব্যাটেন ইংলণ্ড-নৃপাঁতির সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে এটাঁলকে 
কোন প্রাতিশ্রাতি দিতে পারছেন না। 

আমার আভমত জিজ্ঞাসা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। আম বললাম, গভর্নমেন্টের 
কাছ থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যের পারচয় এবং কর্তব্যের নরেশ অত্যন্ত সংস্পস্টভাবে 
না জেনে নিয়ে এমন িনদার্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে উচিত 
হবে লা। 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, _ব্রাটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমাকে একটা বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে হবে : কতাঁদনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে? এ 
বিষয়ে যাঁদ একটা চূড়ান্ত সময়সীমা 'নার্দস্ট না ক'রে দেওয়া হয়, তবে ভারতীয় 
জনমতের ক্ষোভ ও আবশ্বাসের মধ্যে পড়ে প্রথম থেকেই আমার চেষ্টা পণ্ড হতে 
থাকবে এবং আমি এই ধরনের অবস্থার মধ্যে নিজেকে টেনে 'নয়ে যেতে পার না। 

মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে মনে হলো, তান ঝুকি নিতে রাঁজ আছেন। 'তাঁন 
এ বিষয়ে সচেতন আছেন যে, এ কাজের মধ্যে শেষ পযন্ত ফলাফলের সব বদনামের 
বোঝা তাঁরই ঘাড়ে পড়বার একটা আশঙ্কাও অবশ্য রয়েছে, িন্তু খুব বৌশ আছে 
বলে তান মনে করেন না। 

লশ্ডন, বুধবার, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ সাল : এখন একপ্রকারের স্নানাশ্চতই 
হয়ে গিয়েছে যে, মাউশ্টব্যাটেন ভাইসরয়ের পদ গ্রহণ করবেন । ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরে 
একটা সময়সঈমা নার্দন্ট ক'রে দেবার নীতিও গভর্নমেন্ট স্বীকার করেছেন। 
কিন্তু কোন্ তাঁরখের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, সে সম্বন্ধে সুস্পম্টভাবে 
কোন সিদ্ধান্ত গভর্নমেন্ট ক'রে উঠতে পারছেন না। গভর্নমেন্ট বলেছেন, ১৯৪৮ 
সালের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের 
মনেও এই ধারণা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের তাঁরখ যত 
এগিয়ে দেওয়া হবে, মাউন্টব্যাটেনের পক্ষেও ভারতীয় রাজনোতিক সমস্যার সমাধান 
করার প্রয়াস তত দ্লুত সাফল্য লাভ করবে। সুতরাং, মাউন্টব্যাটেন দাবী করেছেন, 
১৯৪৮ সালের "দ্বতীয়ার্ধের মধ্যে অর্থ যেন জুন মাসের মধ্যে বুঝায়, ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যে নয়। 

বড়াদনের প্রথম সপ্তাহ দেখা দেবার আগে এটালর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের 
আলোচনাও এই পর্যন্ত এসে থেমে ছিল। চূড়ান্ত আলোচনার পর্ব বাঁক থেকে 
যায়। মাউণ্টব্যাটেনও সপাঁরবারে অবসর যাপনের জন্য ডাভোসে চলে যান। কিন্তু 
আটচল্ললিশ ঘণ্টা পার হতে না হতেই লশ্ডন থেকে জরুরী আহ্বান চলে এল, সঙ্গে 
সঙ্গে একাঁট বিশেষ বিমানও উপাস্থিত হলো তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাবার জন্য। 

সংবাদপন্্র মহল এই ঘটনার সংবাদ জানতে পারলেন, কিন্তু ঘটনার মর্মার্থ বুঝে 
পারলেন না। 'ডোল মেলের' সম্পাদক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল আমাকে বললেন যে, 

মাউণ্টব্যাটেনকে প্যালেস্টাইনে পাঠাবার জন্যই ব্যবস্থা হচ্ছে বলে তিনি অনুমান 
করছেন। 

গভরননমেন্টের নতুন ঘোষণার খসড়ায় উল্লখিত সতর্গাল বেশ ভাল করেই 



৪ ভারতে মাউন্টব্যাঢেন 

1ববেচনা করলেন মাউন্টব্যাটেন এবং দেখে সন্তুষ্ট হলেন। দেখলেন, ভীবষ্যতে তার 
নৌবিভাগীয় সাঁভসের সূযোগও একাঁট উল্লেখের মধ্যে অক্ষুপ্ন রাখা হয়েছে। 
তাইসরয়ের পদ গ্রহণে চূড়ান্ত সম্মাত জানয়ে 'দলেন মাউন্টব্যাটেন। 

মাউণ্টব্যাটেন এই আশঙ্কা করছিলেন এবং সে' সম্বন্ধে গভনমেন্টকেও 
সতর্ক ক'রে দিয়ৌোছলেন যে, ভাইসরয়ের পদে তাঁর এই নিয়োগে অনেকের মনে 
'ব্রাটশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা উদ্ভূত হবার সম্ভাবনা রয়েছে । ধারণা 
হতে পারে, ভারতীয় সমস্যার কোন সঙ্গত সমাধান করতে না পেরে, 'ব্রাটশ 
গভর্নমেন্ট ভারতের উপর তাঁদের নিজেদেরই ইচ্ছামতো একটা 'সদ্ধান্ত চাপিয়ে দতে 
উদ্যোগী হয়েছেন। আরও ধারণা হতে পারে, ভারতে ভাইসরয় নিয়োগের প্রথাটিও 
ব্রাটশ গভর্নমেন্ট চিরস্থায়শ ক'রে রাখতে চাইছেন। সুতরাং ভারতের রাজনোতিক 
দলগুলই যাঁদ কতগুল নীতি ও সর্ত নিজেরাই উল্লেখ ক'রে সেই নশীত ও সর্ত 
অনুযায়ী ভাইসরয়ের কর্তব্য পালনে মাউন্টব্যাটেনকে খোলাখাঁলভাবে আমল্ণ 
করেন, তবে মাউন্টব্যাটেনের ভাইসরয়পদ গ্রহণের ব্যাপার সম্পর্কে এসব ভ্রান্ত ধারণা 
দেখা দিতে পারবে না। ভারতীয় রাজনোতিক দলগুির পক্ষ হতে নতুন ভাইসরয়ের 
জন্য আমল্ণ উত্থাপত হলে তবেই মাউণ্টব্যাটেন ভাইসরয়ের পদ গ্রহণ করবেন, 
এই সর্ত করতে চেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু এটালি মাউণ্টব্যাটেনের এই 
প্রস্তাবের সকল দিক ব্যাখ্যা করে এই অভিমত দিলেন যে, এ প্রস্তাব বাস্তবে 
সম্ভবপর হতে পারে না। তবে এই সঙ্গে আর একাঁট নীতি সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার 
ক'রে নিলেন এটাল। 'নার্দস্ট একাঁট তাঁরখের মধ্যেই ভারতে 'ব্রাটশরাজের অবসান 

কোন পাঁরকজ্পনা গ্রহণে সম্মত হোক বা না হোক। তা ছাড়া, যাঁদ ভারতীয় 
রাজনৈতিক দলগ্াল এ নাঁদর্ট তারিখের পূর্বেই একমত হয়ে ভারতের জন্য একটা 
নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করতে এবং সে শাসনতন্ত্র মেনে নিতে রাজ হয়ে যায়, তবে 
নার্দস্ট তাঁরখের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে দেওয়া হবে। 

লণ্ডন, সোমবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ সাল : আর একটি দাবী করেছেন 
মাউণ্টব্যাটেন এবং গভর্নমেন্ট মাউন্টব্যাটেনের এই দাবীও মেনে নিয়েছেন। 'দিল্লশীতে 
লর্ড ওয়েভেল এখন যে ভারতাঁয় 'সাঁভল সাঁভিসের কর্মচারীদের নিয়ে কাজ 
চালাচ্ছেন, তাঁরা যথেষ্ট সুদক্ষ হলেও মান্র সেই স্টাফের সাহায্যে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর 
কাজ ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন বলে মনে করছেন না। মাউন্টব্যাটেনকে 
ভারতে 1গয়ে এমন এক কাজের ভার নিতে হবে, সামারক এবং রাজনোতিক গুরুত্বের 
দক দিয়ে তার চেয়ে বৃহৎ কোন কাজের দায়িত্ব এর আগে কোন ভাইসরয়কেই গ্রহণ 
করতে হয়নি। তা ছাড়া, সাধারণতঃ একজন ভাইসরয়ের জন্য 'নার্দস্ট কর্মকালের 
মান এক চতুর্থাংশকালের মধ্যেই নতুন ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনকে সকল কর্তব্য সমাপ্ত 
ক'রে ফেলবার দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে। সুতরাং মাউন্টব্যাটেনের জন্য আঁতরিক্ত 
স্টাফ চাই। গভর্নমেন্ট এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। 

দল্লনীর ভাইসরয় ভবনে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর আতীরিক্ত স্টাফ 'হসাবে যাঁরা 
কাজ করবেন, তাঁদের নামও জানতে পারা গেল। কয়েকটি নতুন পদ সৃষ্টি করছেন 
মাউন্টব্যাটেন, ইতিপূর্বে দিল্লীর ভাইসরয় ভবনে এই ধরনের পদাধিকারী কোন 
কর্মচারী ছিল না। ভাইসরয়ের চীফ অব স্টাফ বা প্রধান কর্মধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে 
রাজি হয়েছেন লর্ড ইসূমে। প্রধান সেক্রেটারি হবেন স্যার এীঁরক 'িয়োভল। 



শেষ ভাইসরয়ের ভারতযান্রা & 

ভের্ন আস্কন ক্লাম'কে কনফারেল্স সেক্রেটার বা সম্মেলন সাঁচবের পদে নিয়োগের 
[সদ্ধান্ত করা হয়েছে। ব্রকম্যান এবং নিকল্স্ উভয়েই ১৯৪৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব 
এঁশয়া কম্যান্ডের সৈন্যাধ্যক্ষ মাউণ্টব্যাটেনের অধীনে কাজ করোছিলেন। ব্লকম্যান 
ছিলেন নৌ-সাঁচব এবং নিকল্স্ ছিলেন নৌ-সৈন্যের পদস্থ কর্মচারী । এরা দু'জনে 
যথাক্রমে ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনের পার্সোনাল ও ডেপুট পার্সোনাল সেক্রেটারি পদে 
নযুন্ত হলেন। 

আঁম ছিলাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাপ্ডের জনৈক উইং-কম্যান্ডার। মাউণ্ট- 
ব্যাটেনেরই পাঁরচালনাধশনে চার বংসর কাজ করোছ। এখন আমার কাজ নেই। 
অল্পাঁদন হলো সামারক কর্মজীবন থেকে ছাড়া পেয়োছি, কারণ যুদ্ধোত্তর সৈন্যাবদায় 
করার পালা আরম্ভ হয়ে গয়েছে। মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছা, আম তাঁর 'প্রেস আ্যাটাশে' 
বা সংবাদ-কর্মচারীর পদ গ্রহণ কার। সংবাদ সংগ্রহ, পাঁরবেশন এবং প্রচারের জন্যও 
এই রকম একাঁট কর্তব্যের পদ ভাইসরয়ের স্টাফের মধ্যে রাখবার যথেন্ট প্রয়োজনীয়তা 
আছে বলেই অনুভব করছিলেন মাউশ্টব্যাটেন। 

লণ্ডন, বৃহস্পাঁতিবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪৭ সাল : আম রাজ হয়োছি। 
মাউন্টব্যাটেনের চেস্টার স্ট্রীটের বাড়তে আর একবার এসে তাঁকে আমার চূড়ান্ত 
সদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে এসৌছ। নতুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের সংবাদ- 
কর্মচারীর পদে আমিই কাজ করব। 

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একই গাঁড়তে বসে ফেব্রুয়ারীর এই রুক্ষ অপরাহে বরফ- 
ছড়ানো পথের উপর দিয়ে বাঁকংহামশায়ারের দকে যাঁচ্ছলাম। মাউণ্টব্যাটেন বললেন-__ 
চার্চল অসন্তুষ্ট হয়েছেন। চাঁর্চল এই আভযোগ ক'রে বেড়াচ্ছেন যে, সোস্যালস্ট 
দল নিজেদের ব্যর্থতার অপরাধ ঢাকবার জন্য মাউণ্টব্যাটেনের সুনামের আড়ালে আশ্রয় 
গ্রহণ করবার চেস্টা করছেন। 

চেস্টার স্ট্রীটের বাঁড়তে ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম, কমন্স সভায় টাল 
নতুন ভাইসরয়ের নাম ঘোষণা ক'রে 'দয়েছেন। সপ্রশংস ধবানর দ্বারা এই ঘোষণা 
কমন্স সভায় আভনান্দিত হয়েছে। 

আরও শুনলাম, কমন্স সভায় চাঁর্টলের প্রাতবাদে একটা চাণ্চল্যও সৃষ্টি 
হয়োছল। ভারতের ভাইসরয় পদে মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগের সিদ্ধান্ত যেভাবে 
সমালোচনা করেছেন চার্চল, তাতে এটুকুই শুধু প্রমাণিত হয় যে, তান গভরন্নমেন্টের 
এই নীতির ভেতর থেকে তাঁর নিজের রাজনোতক স্বার্থ প্রাতষ্ঠার সুযোগ টেনে 
বের করবার জন্য তৈরা হয়েছেন। 

ভারতের নতুন ভাইসরয়ের নিয়োগ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাগত যেসব 
নির্দেশও ঘোষণা করেছেন এটালি, সেসব নির্দেশ বস্তুত নতুন ভাইসরয়কে স্বচ্ছন্দে 
কাজ করবার এক উদার অবকাশ 'দিয়েছে। যাঁদ ভারতে ভারতায় জনসাধারণের 
পূর্ণ প্রীতানধত্বে গঠিত গণপরিষদ একমত হয়ে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে 
কোন শাসনতন্্র রচনা ক'রে উঠতে না পারেন, তবে 'ব্রাটশ গভরন্নমেন্টকে আবার 
চিন্তা ক'রে নির্ণয় করতে হবে, 'নার্দ্ট তাঁরখে কার উপর ক্ষমতা হস্তান্তর করা 
ইবেঃ শাত্রটশ ভারতের কোন একটি কেন্দ্রীয় সরকারকে কিংবা বাভন্ন কয়েকটি 
অগ্চলে বর্তমানের প্রচালত প্রাদেশক সরকারগুলিকে অথবা ভারতীয় জনসাধারণের 
সবৌত্তম কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্য কোন যাীন্তসঞ্গত পল্থায় ক্ষমতা অর্পণের 
ব্যবস্থা করবেন 'রাটশ গভরননমেণ্ট।” 



৬ : ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

কমন্স সভার এই আঁধবেশনে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে প্রধান মল্নী এটাল 
স্পম্ট ক'রেই বললেন যে, আঁধরাজক ক্ষমতা কোন নতুন গভর্নমেণ্টের উপরে অর্পণ 
করা হবে না। 

ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নার্দন্ট তাঁরখের ঘোষণা শুনে চমকে উঠলেন রক্ষণ- 
শীল 'কনজারভোঁটভ' দল। 

লণ্ডন, বুধবার, ৫ই মার্চ, ৯৯৪৭ সাল : যেমন পার্লামেন্টের অধিবেশনের বিতকে? 
তেমাঁন অন্যান্য সূন্রেও 'রাটশ জনমতের পাঁরিচয় জানবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। 
ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই আয়োজন এবং ব্যবস্থাকে কে ক চক্ষে দেখছেন ? 

কমন্স সভার বিতকে ক্লীপস্ যাঁদও ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্ব চুকিয়ে দেবার জন্য 
একটা সময়সীমা বেধে দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়ে কিছ 
বললেন না, 'কল্তু 'তান এই আভমত প্রকাশ করলেন যে, ১৯৪৮ সালের পরে 
'ব্রাটশের ভারতে অবস্থান সমর্থন করার মতো আর কোন যান্ত নেই। সামারক 
এবং শাসাঁনক, উভয় কারণেই ১৯৪৮ সালের পরেও 'ব্রাটশের পক্ষে ভারতে থাকা 
আর উাঁচত হবে না। লর্ড ওয়েভেল সম্বন্ধে ্লীপস একাটি কথাও বললেন না। 
ওয়েভেল সম্বন্ধে তাঁর এই নীরবতা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। কারণ ওয়েভেল 
সম্বন্ধে একটা উল্লেখ পরযন্তি করতে ভুলে যাওয়ার এই ব্যাপার সেই সন্দেহই আরও 
বোঁশ দৃঢ় ক'রে তুলবে যে, বিদায় ভাইসরয় ওয়েভেল এবং এটাল-গভর্নমেন্টের মধ্যে 
প্রবল মতাবরোধ ঘটেছে। 

লশ্ডন, বৃহস্পাতিবার, ৬ই মার্চ, ১৯৪৭ সাল : কমন্স সভার বিতর্ক আজ চালের 
তপ্ত কথার ঝলক লেগে আঁস্থর হয়ে উঠল। এ রকমই হবে বলে আশা করেছিলাম। 
ব্রিটিশ গভরন্নমেন্টের এই পাঁরকল্পনাকে তিনি পূর্বানুসৃত নীতির ভয়ঙ্কর অন্যথা- 
চরণ বলে উল্লেখ করলেন। শেষে লর্ড ওয়েভেল সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন চার্টিল। 
তিনি বললেন--“আমি বলতে চাই, ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলকে বস্তুত পদছ্যুত করেছেন 
গভনমেন্ট। ওয়েভেলের পক্ষ সমর্থনের কোন দায় আমার নেই। আমি শুধু বলতে 
চাই, আসলে ভুল করেছেন গভনমমেন্ট; এবং ওয়েভেলকে ইচ্ছায় বা আঁনচ্ছায় এই 
ভ্রান্ত গভন“মেন্টেরই প্রাতীনাধত্ব করতে হয়েছে ।, 

নতুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন সম্পর্কেও উল্লেখ ক'রে চাঁ্চল বললেন_-এই 
সমস্ত ব্যাপারের স্বরূপ দেখে আম বলতে বাধ্য যে, গভনমেণ্ট এখন মহাযুদ্ধের যত 
কৃতী ব্যান্তর ব্যান্তিত্ব ও খ্যাতিকে নিজেদের অকৃতিত্ব ঢাকবার কাজে লাগাবার পন্থা 
গ্রহণ করেছেন ।, 

ভাবষ্যদ্বাণীও করলেন চার্চল-_-“ভারতকে দই ভাগে ভাগ করবার জন্য প্রস্তুত 
হয়েছেন গভর্নমেন্ট । শুধু দুই ভাগ নয়, এলোমেলোভাবে ভারতকে ট্করো টূকরো 
করবার পাঁরকল্পনা করা হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সময়সীমা ঘোষণা করার 
কোন সুফল দেখা দেবে না। ভারতের 'বাঁভন্ন রাজনোৌতিক দলগির কাণ্ডজ্ঞান 
জাঁগয়ে তুলতে সাহায্য না করে 'নীর্দস্ট সময়সশমার এই ঘোষণা বরং তাদের দিক 
থেকে নানা 'বাভল্ন ও পরস্পরাবরুদ্ধ দাবী উপাঁ্থত করার প্ররোচনা হয়ে উঠবে। 
ভারতের এই সব 'পাঁটি” বলে থাকে যে, তারা হলো ভারতাঁয় জনসাধারণের প্রাতানাধ। 
এ দাবী একেবারে ভুয়া ও [ভীত্তহণন। ভারতের এই সব পার্টর হাতে ক্ষমতা | 
অর্পণ করার অর্থ কতগাল খড়ের তৈরী মানুষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা । আগামী 
কয়েক বংসরের মধ্যে এই সব পার্টর আঁস্তত্বের লেশও খ:জে পাওয়া যাবে না। 
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চার্চলের সমালোচনার উত্তর দলেন এটাল। ওয়েভেল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে চার্চলের 
উীন্তির প্রাতবাদ করলেন। ভারতীয় নেতাদের যোগ্যতার প্রসঙ্গে এটাঁল বললেন-__ 
'দীর্ঘকাল হতে ভারতের শাসন পাঁরচালনায় আমরা যেসব রফর্ম” বা সংস্কারব্যবস্থা 
প্রবর্তন ক'রে এসোঁছি, তার মধ্যে একটা বড় ভূল ছিল। আমরা ভারতায় সমাজকে 
দাঁয়ত্ব গ্রহণের শিক্ষা না 'দয়ে বস্তৃত দাঁয়ত্বহীন হবার শিক্ষাই 'দয়ে এসোছ। 
প্রত্যেক ভারতীয় রাজনোতিক নেতা এযাবৎ গভনমেন্ট-বরোধী হয়ে থাকতেই বাধ্য 
হয়েছেন এবং আভিজ্ঞতার থেকেই ঝা যায়, তাঁদের পক্ষে সর্বদা এইভাবে 'বরোধী 
হয়ে থাকার ফল ভাল হতে পারে না। 

ভারতের মাইনরাট সমাজগ্ঁলর প্রাত 'ব্িটিশের দায়িত্বের প্রসঙ্গেও কতগাাীল 
মন্তব্য করলেন এটাল। এটাঁলি বললেন- বলা হয়ে থাকে যে, ভারতের অস্পৃশ্য 
সমাজরা একা মাইনারাট এবং তাদের প্রাত 'ব্রাটশের একটা দায়ত্ব আছে। 
অভিযোগ করা হয়েছে যে, বর্তমান 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট সেই ট্রাস্ট” তথা নোতিক দায়িত্ব 
এখন অস্বীকার করার পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এটাঁল তীব্র মন্তব্য করলেন__ 
'এই ট্রাস্ট তথা দায়ত্ব তো অনেককাল হতেই রয়েছে। এতাদনের মধ্যেও সে দাঁয়ত্ব 
পালন করা হয়ান কেন? যাঁদ এ রকম কোন দায়ত্ব আছে বলেই ধরা হয়, তবে 
বলতে হবে যে, সে দায়ত্ব আরও আগেই পালন করা উচিত ছিল। এখন ঠিক যে- 
সময়ে আমরা ভারতে আমাদের শাসনেরই অবসান করার জন্য উদ্যোগী হয়োছি, সে 
সময়ে ট্রাস্টের প্রাতি অবহেলা বা মাইনারাঁটর প্রাতি ?ব*বাসভঙ্গের আঁভযোগ উ্থাপন 
করার কোন অর্থ হয় না।, 

বন্তব্যের উপসংহারে এটলি বললেন--নতুন ভাইসরয়ের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন 
করাছ আম, তাঁর মিশন সফল. হউক। শীব্রাটশ গভরন্নমেণ্টের কোন ব*্বাসভঙ্জের 
পাঁরকল্পনা নয়ে নয়, ভারতে এক সদৃদ্দেশ্য সাধনেরই মিশন সফল ক'রে তুলবার 
জন্য নিষ্ন্ত হয়েছেন নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউশ্টব্যাটেন ।' 

এটাল যাঁদও এই আবেদন করোছিলেন যে, পাললমেন্টের সকল দলের পক্ষ 
থেকেই সম্মলিতভাবে এক শুভেচ্ছার বাণী ভারতের জনসাধারণ এবং ভারতীয় 
নেতাদের উদ্দেশ্যে ঘোষত হোক, তবুও এই আবেদন গভনমেন্টের ঘোষণা ও 
নীতিকে দলীয় আভমতের দ্বন্ব থেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হলো না। প্রস্তাব সম্পর্কে 
ভোট দাবী করা হলো। গভনমেশ্টের নীতি এবং আমাদের মিশনের পক্ষে সমর্থন 
জাঁনয়ে তিন শত সাহীত্রিশ এবং বিরুদ্ধে এক শত পণ্চাঁশ ভেট প্রদত্ত হলো। ভোটের 
দাবী এবং মিঃ চাঁ্চলের কতগাঁল মন্তব্যে বিশেষ অপ্রসন্নতা ব্যস্ত হ'তে দেখে এই 
প্রস্তাব সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট ও বরোধীপক্ষের মধ্যে আঁভমতের ব্যবধান যত বড় বলে 
মনে হতে পারে, আসলে সে ব্যবধান যে তার তুলনায় অনেক কম, সেটা এই এ্রীতহাঁসিক 
বিতর্ক শোনার পর কেউ অনুভব না ক'রে পারবেন না। 

লণ্ডন, সোমবার, ১০ই মার্টট ১৯১৪৭ সাল : ভারত মাউন্টব্যাটেনের কাছে 
একেবারে নতুন কোন দেশ নয়। ভারত সম্বন্ধে তাঁর কিছু আঁভন্ঞতাও আছে। 
প্রথম তিনি ভারতে গিয়েছিলেন ১৯২১ সালে, প্রন্পস অব ওয়েলসের পাশ্বচর 
আফসার হয়ে। তারপর ১৯৪৩ সালের অক্টোবর থেকে ১৯১৪৪ সালের এরাপ্রল 
মাস পযন্ত মিত্রশন্তির সম্মালত কম্যাণ্ডের সংপ্রীম কম্যাণ্ডার হিসাবে তিনি "দল্লশীতেই 
তাঁর প্রধান দপ্তর রেখেছিলেন। তারপর দাক্ষণ-পূর্ব এঁশয়া কম্যান্ডের অধ্যক্ষ 

মালয়ে তিনি প্রধান দপ্তর স্থাপন করলেন। এখানেই ভারতের জওহরলাল 
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নেহরুর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের প্রথম সাক্ষাৎ। মালয়ের অন্যতম সংখ্যাপ্রধান সমাজ 
ভারতীয়দের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাব অনুসারে নেহরু 
সেসময় মালয়ে একবার এসোছিলেন। 

মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুর সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের স্মৃতি এখনো বেশ স্পষ্টই 
আমার মনে আছে। খুবই প্রীতপূর্ণ হয়োছিল এই সাক্ষাৎকার। স্পম্টই বুঝতে 
পারা গিয়োছল, উভয়েরই মনে উভয়ের সম্বন্ধে ব্যান্তগত শ্রদ্ধার ভাব তখনই বেশ 
নাঁবড় হয়েই দেখা দিয়োছল। 

মাউণ্টব্যাটেন তাঁর নতুন দাঁয়ত্ব সম্পর্কে আর একটা ব্যবস্থাগত বিষয়েও ছটা 
পারবর্তন কারয়ে নিলেন। গিভর্নর-জেনারেলের কার্যাবাঁধর 'নর্দোশকা"য় উাল্লাখত 
শর্দেশেগুলির কিছু কিছু পাঁরবর্তন। বর্তমানে যে নিরদোশকা প্রচলিত রয়েছে, 
সে নিদোশকা ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন বিধানের লক্ষ্য সফল করার উদ্দেশ্য 
নিয়ে রচিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সঙ্কল্পকে কার্যে পাঁরণত করার দাঁয়ত্বইই এই 
নর্দোশকায় গভরন্নর-জেনারেলের দাঁয়ত্বর্পে ডীল্লাখত রয়েছে। কিন্তু এই 'নর্দোশকা 
এখন গভরন্নমেণ্টের গৃহীত নতুন ভারত-নীতর সঙ্গে খাপ খায় না। সুতরাং 
এর কিছু কিছ পাঁরবর্তন না ক'রে নিলে চলে না। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন এক 
নির্দোশকা রচিত হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এতটা দাবী করতে 
চান না এবং কোন প্রয়োজনও আছে বলে মনে করেন না। গভর্নমেন্টও মনে করছেন 
যে, বর্তমান অবস্থায় এবং ভারত সম্পর্কে নতুন আইন পালামেন্টে গ্হদত না হওয়া 
পর্যন্ত প্রচালত 'নর্দোশকা নতুন গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের কাজের পক্ষে 
কোন ব্যান্তগত অসুবিধা সাঁন্ট করবে না। সুতরাং একেবারে নতুন একটা নির্দোশকা 
রচনা ছেড়ে 'দয়ে, মাউশ্টব্যাটেনের কাজের স্বাবধার জন্য নীত-নিয়ামক কতগাল 
নতুন কর্মসূন্রের উল্লেখ ক'রে একটি পন্ন মাউন্টব্যাটেনকে যাঁদ গভ্নমেন্ট দেন, তবেই 
ব্যবস্থার দিক দয়ে আর কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। এই দাবীই করলেন মাউন্টব্যাটেন। 
গভনমেন্টও সম্মত হলেন। পন্রে সংস্পম্ট কতগদাল কর্মসূত্রের উল্লেখ ক'রে মাউন্ট- 
ব্যাটেনকে প্রদান করা হলো। 

(১) 'ব্রাটশ গভনমেন্টের স্ীনার্দস্ট উদ্দেশ্য হলো 'ব্রাটশ-ভারতের প্রদেশগুীল 
এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে ভারতে একটি এককেন্দ্রিক গভর্নমেন্ট প্রাতিষ্ঠিত 
করা। যাঁদ সম্ভব হয়, তবে এই নতুন গভনমেন্টকে '্রিটিশ কমনওয়েলথের 
অন্তভুন্তি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই নতুন এককোন্দ্রক গভর্নমেন্ট প্রাতিষ্ঠিত 
করার পন্থা হলো, মন্ত্ি-মশনের পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী প্রাতাষ্তঠত গরণপাঁরষদ। 
ভারতের সকল রাজনোতিক দলকে এই পাঁরকল্পনায় সম্মত করাবার জন্য মাউণ্ট- 
ব্যাটেনও তাঁর সাধ্যমতো সকল চেস্টা করবেন। ঘাঁদ সম্ভব হয়, তবে ব্রিটিশ 
কমনওয়েলথের মধ্যে--এই কথা কয়াঁট মাউন্টব্যাটেনেরই বিশেষ, অনুরোধ অনুসারে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

(২) মাল্রি-মিশনের পাঁরকজ্পনা একমান্ন ব্রীটশ-ভারতের সম্পর্কে প্রযোজ্য । এবং 
এই পরিকজ্পনা কার্যত প্রযোজ্য হতে পারে, যাঁদ ভারতের দুই প্রধান রাজনোতিক দল 
এঁ পাঁরকজ্পনা সমর্থন ও গ্রহণ করতে রাঁজ হন। যখন এই নীতিই ঘোষণা করা হয়েছে, 
তখন এ দুই প্রধান রাজনোতিক দলকে মান্ম-মিশনের পাঁরকজ্পনা গ্রহণে বাধ্য করার 
কোন কথা আর উঠতে পারে না। যাঁদ আগামী ১লা অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থার 
পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা ক'রে মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারেন যে, এককেন্দ্রিক 



শেষ ভাইসরয়ের ভারতযান্রা ৯ 

গভনমেন্ট প্রতিষ্ঠার ভান্ততে দুই রাজনোৌতিক দলের মতৈক্য সৃন্টর কোন ভরসা 
আর নেই, তবে তানি 'ত্রাটশ গভর্নমেন্টকে জানাবেন, 'না্দন্ট তাঁরখের মধ্যে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের জন্য ক ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। 

(৩) দেশীয় রাজ্যগাঁলর রাজা তথা শাসকবর্গকে মাউন্টব্যাটেন এই কথা 
বোঝাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যে, প্রত্যেক দেশীয় নৃপাঁতির পক্ষে এখন নিজ 
নিজ রাজ্যে কোন-নাকোন প্রকারের গণতান্ক শাসনব্যবস্থা দ্রুত প্রবর্তনের 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, ভাবষ্যতের নতুন গভনমেন্টের সঙ্গে দেশীয় 
রাজারা যে-ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করবেন, সে সম্বন্ধে একটা সঙ্গত ও ন্যায়সম্মত 
ব্যবস্থা বর্তমান 'ব্রাটশ-ভারতের রাজনৌতিক নেতাদের সঙ্গেই আলোচনা ক'রে 
উদ্ভাবন করতে হবে_ এই নীতির প্রাতি লক্ষ্য রেখেই মাউণ্টব্যাটেন চেম্টা ক'রে 
যাবেন। 

(৪) ব্রিটিশ-ভারতে প্রশাসাঁনক ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন যে নীতি অনুসারে কাজ 
করবেন, তাকে এক কথায় বলা যায়__ভারতঈয়দের ঘাঁনম্ঠতম সহযোগতার সাহায্যে 
প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা পরিচালনা করা। 

(৫) ভারতের দেশরক্ষা, অর্থাৎ সামারক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা ও 
ব্যবস্থার প্রীত লক্ষ্য রেখেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করতে হবে। ভারতীয় 
বাঁহনীর অখন্ডতা অক্ষঃপ্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারতাঁয় নেতাদের 
সচেতন করবেন মাউন্টব্যাটেন। তাছাড়া, ভারত মহাসাগরের রক্ষা-ব্যবস্থায় বর্তমানের 
মতো ভাঁবষ্যতেও ভারত ও 'ব্রাটশের মধ্যে সহযোগতা রক্ষার প্রয়োজননয়তা সম্বন্ধেও 
ভারতীয় নেতাদের মনে অনুকূল ধারণা সৃম্টির জন্য মাউন্টব্যাটেন যথাসাধ্য চেস্টা 
করবেন। 

নয়ামক এরকম উদার অথচ দুরূহ নির্দেশ এর আগে কখনো গ্রহণ করতে হয়ান। 
লগ্ডন, মঙ্গলবার, ১৯ই মার্চ, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন ইতিমধ্যেই গভনমেন্ট 

পক্ষের প্রধানদের সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎ করেছেন এবং অনেক আলোচনাও করেছেন। 
ইংলন্ড-নৃপাঁতর সঙ্গেও সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হয়ে গিয়েছে । যেমন এটাল, ক্লীপস, 
আলেকজান্ডার ও পোঁথক লরেন্সের সঙ্গে দেখা করেছেন, তেমনি বরোধশ পক্ষের 
প্রধানদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে 'তাঁন ভোলেনাঁন। 

আজ সন্ধ্যায় আমার ক্ল্যাটে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে লর্ড স্যামুয়েলের সাক্ষাৎ হলো। 
সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা আমিই করেছিলাম। আলোচনার বোশর ভাগ সময় মাউণ্ট- 
ব্যাটেনই কথা বললেন এবং স্যামুয়েল বোশর ভাগ সময় চুপ ক'রে শুনলেন। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন, বিরোধী পক্ষ থেকে এমন আঁভিযোগ করবার কোন যাাস্ত 
নেই যে, আম একমাত্র এটালর ইচ্ছা অন্সারেই ভাইসরয়ের পদে নিযুক্ত হয়োছি। 
ইংলণ্ড-নৃূপাঁতি আমার এই নিয়োগ আন্তাঁরকভাবে সমর্থন করেছেন। এমনাঁক, 
ব্যান্তগতভাবে অনুরোধ ক'রে ইংলন্ড-নুপাঁতি আমাকে জানিয়েছেন যে, বস্তুত একটা 
জাতীয় কর্তব্য হিসাবেই আমার পক্ষে এই পদ গ্রহণ করা উচিত ছিল এবং উাঁচত 
হয়েছে। সুতরাং আমাকে শুধু প্রধান মল্লণ” নিয়োগ করেছেন, 'িরোধঈদের পক্ষে 
একথা বলা 'নতান্তই অন্যায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা 'নার্ন্ট ক'রে 
দেওয়াতেই বা কি অন্যায় হয়েছে? স্বয়ং ওয়েভেলও এই মত পোষণ করেন টষ, 
১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়সীমা বেধে দেওয়া ঠিকই হয়েছে। 



১০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

মাউশ্টব্যাটেন বললেন, অবস্থার অবনাতি একেবারে চরম হবার আগেই 
পাঁরবর্তনের উদ্যোগ আরম্ভ ক'রে ফেলাই ভালো। বহার ও বাংলা অনেক দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার বষ হজম ক'রে এখন কিছুটা শান্ত হয়েছে। এই দুই প্রদেশে অশান্তির 
সম্ভাবনা কতকটা নিরুদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু পাঞ্জাবে একটা সঙ্কট 
অপাঁরহার্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। পাঞ্জাবের 'কোয়ালশন" প্রধান মন্ত্র 
মূসালম লীগের হাতে নিহত হবার ভয়ে গত পাঁচ মাস ধরে প্রাত রান্রিতে গৃহ বদল 
ক'রে লাঁকয়ে থাকছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও হাঙ্গামা হবে বলে মাউন্টব্যাটেন 
আশঙকা প্রকাশ করলেন। 

লর্ড স্যামুয়েলের কাছে জানতে চাইলেন মাউশ্টব্যাটেন_ আপাঁন কি বলেন ? 
স্যামুয়েল বললেন যে, ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ-নৃপাঁতির সম্পর্ক অক্ষুপ্ন রাখতেই 

[তান ইচ্ছা করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও ভারতের সঙ্গে 'ব্রাটশ-নৃপাঁতির 
নিয়মতাল্ত্রক সম্পর্ক যেন 'বাচ্ছন্ন না হর়। এর জন্য যাঁদ ভারতে ভাইসরয় 'নয়োগের 
প্রথাঁট প্রচলিত রাখতে হয়, তবে তাই করা উাঁচত। 

লণ্ডন, বৃহস্পতিবার, ১৩ই মার্চ, ১৯৪৭ সাল : ভারতে রওনা হবার আগে আঁমও 
আমার পালনীয় কর্তব্যের কিছু কিছ করতে আরম্ভ ক'রে 1দয়েছি। এঁদকের 
বাঁভল্ন রাজনৌতক মহলের আভমত সংগ্রহ করেছি। স্যাভয়ে স্যার জর্জ ও লোভ 
শুস্টারের সঙ্গে বসে একাঁদন ভোজন করাও হয়েছে। লর্ড হ্যাঁলফাক্স যখন ভারতে 

তথা অর্থ-সদস্য। 
শৃস্টার বললেন, ভারতে রাজনোতক অবস্থার এই রকম শোচনীয়তার প্রধান 

কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে কোন যোগ্য নেতা নেই। প্রথম শ্রেণীর নেতা 
মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় না। শুস্টার বললেন, ১৯৩০ সালের গোলটোবিল 
বৈঠকে জিন্না তাঁর সম্পূর্ণ অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার পাঁরচয় 'দিয়োছলেন। এমনই 
ব্যর্থ হন যে, বৈঠকের পর কিছুকাল আর ভারতেই ফিরে গেলেন না 'জলা। 
স্কটল্যান্ডের এক নিভৃতে তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে বস্তুত এক প্রকারের অবসর-জীবন 
যাপন করতে আরম্ভ করোছলেন। সে সময় শৃস্টারের সঙ্গে 'জিন্না ভ্রাতা-ভগ্নীর 
কয়েকবার দেখাও হয়োছিল। 

“পাঞ্জাব হলো একটি দ্র্যাজোড' শস্টার আক্ষেপ করলেন। সেখানে বিগত পাঁচ 
বছর ধরে যে রিফর্ম-ব্যবস্থা এবং সাম্প্রায়ক সহযোগিতা শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি 
ক'রে রেখোঁছল, সে সবই এতাদনে মুসলিম লীগের উন্মত্ততার বোদতে বাঁল দেওয়া 
হলো। 

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত-সঁচিবের নিষুন্ত কর্মচারীদের সেক্েটার অব্ স্টেট 
সাঁভসেস্) ভাবব্যৎ সম্বন্ধে মাউশ্টব্যাটেন চিন্তা করছেন। ভারতশয় সাভল ও 
ভারতীয় 'মালটারী সাঁভসে শধ্য ত্রাটশ কর্মচারীরাই নয়, ভারতীয় কর্মচারীও 
নয রয়েছে। ভারতে নুন গভন্ট ্াতাষ্টিত হবার পর এদের অবস্থা ও মর্যাদা 

হবে? 

এই সার্ভসের কমচারাঁদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট এর আগেই কতগ্যাল 
প্রীতশ্রাত দয়েছিলেন। প্রথম হলো, ভারতের শাসনতন্রের পারবর্তনের কারণে এই 
শ্রেণীর সাভসের অবসান হ'লে প্রত্যেক কর্মচারণকেই ক্ষতিপূরণ স্বর্প থোক টাকা 
দিতে হবে। দ্বিতীয়, নতুন গভর্নমেণ্টে এই কর্মচারীরা কাজ করতে রাঁজ হোক 
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বা না হোক, ভারত-সচিবের সঙ্গে তাঁদের আর কোন চুন্তগত বাধ্যবাধকতা থাকবে 
না। সুতরাং নতুন গভর্নমেন্টের কাজে নিষুত্ত থাকলে এবং না থাকলেও প্রত্যেকেই 
ক্ষাতপূরণস্বরূপ টাকা পাবেন। তৃতীয়, নতুন গভরন্নমেন্টের অধীনে কাজ করতে 
কাউকে বাধ্য করা হবে না। ভারত গভনমেন্ট যাঁদ কম হারে বেতন দানের ব্যবস্থা 
করেন, তবে আপান্ত করতে হবে। এবং এইসব প্রাতশ্রাত পূরণের ব্যাপারে 'ব্রিটিশ 
ও ভারতায় কর্মচারীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হবে না। 

এখন সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল ভারতের স্বরাস্ট্র দণ্তর পাঁরচালনা করছেন। 
[তানও 'কছুকাল আগে পাঁরিস্কার জানয়ে 1দয়োছলেন যে, ক্ষাতপূরণ দেবার এইসব 
কজ্পনাকেই তান সম্পূর্ণ অপছন্দ করেন। প্যাটেল জানয়েছিলেন যে, নতুন ভারত 
গভনমেন্ট পূর্বতন গভন“মেণ্টের কোন প্রাতশ্রাত বা চুন্ত মেনে চলতে বাধ্য নন। 
পূর্বতন গভর্নমেন্ট হলো 'ব্রটিশ পার্লামেন্টের ও ভারত-সঁচবের পাঁরচালনাধীন 
গভনমেন্ট। যতাঁদন এই সম্পর্ক ছিল, ততাঁদন পার্লামেন্টের অথবা ভারত-সচিবের 
প্রদত্ত প্রাতশ্রুুতি পালনের একটা নিয়মতন্তরসম্মত বাধ্যতা ভারতের ছিল। কিন্তু 
সেই সম্পর্ক অপসারিত ক'রে ভারতে যখন স্বতন্ত্র ও নতুন গভনমমেন্ট স্থাপিত হচ্ছে, 
তখন সেই অপসারত সম্পকেরিই দোহাই "দিয়ে ক্ষাতপূরণ দাবী করা উচিত হয় না। 
যুদ্ধ-সাভসে নিযুক্ত কমচারীদের যে-হারে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দেওয়া হয়, যাঁদ 
আই-স-এস এবং আই-এম-এস'-এর কমচারীদের জন্য সেই হারেই টাকা 'দয়ে ক্ষাতি- 
পূরণ করবার দাবী করা হয়, তবে সেই দাবী 'ব্রাটিশ গভর্নমেন্টের রাজকোষ থেকে 
পূরণ ক'রে দেবার ব্যবস্থা করা হোক। 
এই সব ঘটনা পৃবেই হয়ে গগিয়েছে। আণ্ডার-সেক্রেটারি হেশ্ডার্সনও গত 

জানুয়ারীতেই "দল্লীতে গিয়ে ফিরে এসেছেন। বোঝাবার চেষ্টা করেছেন 
তিনি, কিন্তু প্যাটেল তাঁর প্রস্তাব মেনে নিতে রাঁজ হনাঁন। 

ক্ষাতপূরণ অস্বীকারের কোন ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করবেন না মাউণ্টব্যাটেন। 
শুধু ভারতীয় কর্মচারীদের সম্পর্কে ব্যাতিক্রম করা চলতে পারে, এই পাঁরবর্তন 
ছাড়া ক্ষাতপূরণ সম্বন্ধে পূর্বপ্রদত্ত প্রাতশ্রুতির কোন পাঁরবর্তনে তিনি রাঁজ হতে 
পারবেন না বলেই বিটিশ গভনমেন্টকে জানিয়ে দিলেন। যাঁদ ভারত গভনমেন্ট 
ক্ষীতপূরণ দতে রাজ না হন, তবে 'রিটিশ গভর্নমেন্ট ক্ষাতপূরণ করবেন। ব্রিটিশ 
গভনমেন্টই যাঁদ ক্ষাতপূরণের ব্যয়ভার বহনে বাধ্য হন, তবে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের 
স্টার্লং জমা শোধ দেবার পদ্ধাত নির্ণয়ের ব্যাপারে এই ব্যয়ের পাঁরমাণ বিবেচনা 
ক'রে দেখা হবে। গত সপ্তাহে গভরন্নমেশ্টের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের এীবষয়ে বহু 
আলোচনা হয়েছে। শেষ পযন্ত মাউন্টব্যাটেনেরই আঁভমত সমর্থন করেছেন 
গভনমেন্ট। 

লণ্ডন, সোমবার, ১৭ই মার্চ ১৯৪৭ সাল : সন্ধ্যাবেলা হীণ্ডিয়া হাউসে হাই- 
কাঁমশনার স্যার স্যামুয়েল রঙ্গনাথন এক অভ্যর্থনাসভার আয়োজন করলেন। 
ইশ্ডিয়া হাউসের এই অভ্যর্থনাসভাতেই মাউণ্টব্যাটেন আরও ভাল ক'রে বুঝতে 
পারলেন যে, ভারতে গিয়ে সংবাদপন্র ও সাংবাঁদকদের সঙ্গে যোগ রক্ষার বিষয়ে কি 
সতকর্তা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। ভারতে গিয়ে বড় বড় সাংবাঁদক সম্মেলন 
আহ্বান করলে যে-সব অসযবধা দেখা দেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে মাউশ্টব্যাটেনকে 
আঁম একটি রিপোর্ট দিয়েছিলাম, এই অভ্যর্থনাসভায় তারই সত্যতা প্রমাঁণত হতে 
দেখলাম। আমাদের কোন ধারণাই ছিল না যে, আজকের এই সন্ধ্যার অভ্যর্থনাসভাতেই 
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আমাদের উপর সাংবাঁদকদের কৌতূহলের আক্রমণ এমন অবাধভাবে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। সংবাদ-চিন্র গ্রহণের উপযোগন ক'রে সভাকে প্রথর আলোকে প্লাবিত 
ক'রে রাখা হয়েছিল । 'বাভন্ন ভারতীয় সংবাদপক্রের প্রায় এক ডজন লণ্ডন-সংবাদদাতা 
মাউন্টব্যাটেনকে আটক ক'রে ধরলেন, এবং আত-পাঁরশ্রম মৌমাছির ঝাঁকের মতো নানা 
প্রশ্নের গুঞ্জন, তুলে সমস্তক্ষণ মাউণ্টব্যাটেনকে ঘিরে রাখলেন। 'নিমন্ন্রণকর্তা ও 
গৃহস্বামন স্যার স্যামুয়েল এই আক্রমণ থেকে মাউশ্টব্যাটেনকে উদ্ধারের জন্য একটুও 
চেষ্টা করলেন না। একজন অত্যুৎসাহী রিপোর্টার মাউশ্টব্যাটেনকে প্রশ্ন করলেন__ 
আপাঁন কি কখনো কার্ল মার্স পড়েছেন? তার পরেই রিপোর্টার মহাশয় 
মাউণ্টব্যাটেনকে এই আশ্বাসবাণী শোনালেন যে, মাউন্টব্যাটেনের ভাইসরয়ের্ পদে 
নিয়োগ তান সমর্থন করেন, কারণ মাউন্টব্যাটেনের মতো একজন আ্যাডাঁমরালই ভারত 
থেকে রাটশদের সমুদ্রপথে 'ব্রটেনে অপসারণ করার জন্য সব চেয়ে ভালরকম একটা 
ব্যবস্থা করতে পারবেন। এঁবষয়ে রিপোর্টার মহাশয়ের মনে কোন সম্দেহই নেই। 

অভ্যর্থনাসভা থেকে ফেরবার সময় মনে হলো, এই আভিজ্ঞতা থেকে মাউন্টব্যাটেন 
একটা শিক্ষা পেয়ে গিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন শুধু এই মন্তব্য করলেন-_'দেখতে হয় 
ও শিখতে হয়” । 

করাচী, শঃক্রবার, ২১শে মার্চ ১৯৪৭ সাল : দশ ঘন্টা সময় আকাশপথেই 
কাঁটয়ে দিয়ে আমরা করাচণ এসে পেশছলাম। যুদ্ধের সময় করাচীর পথে যান- 
বাহনের ভিড়ের যে চেহারা দেখোছলাম, সে চেহারা এখন আর নেই। যানবাহনের 
চলাচল সে সময়ের তুলনায় আজ নিতান্তই ক্ষীণ হয়ে গয়েছে। সব চেয়ে বোশ 
বাঁস্মত হলাম ঠিক এখানেই অতীতের শোনা একাঁট সূরধ্বানকে আজ আবার 
শুনতে পেয়ে। াবমান থেকে অবতরণ ক'রেই শুনতে পেলাম 'বিং ক্রসাঁব'র রেকর্ড 
বাজছে--মূনলাইট বিকামস্ ইউ'। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ-পূর্ব এঁশিয়া 
কম্যাণ্ডের দপ্তরে যোগদানের জন্য যাবার সময় যোদন 'বিমানপথে ভারতের মাঁটিতে 
প্রথম এসে নেমোছলাম, সোঁদনও এই সঙ্গীতের সরধবাঁনই প্রথম কানে এসে 
পেশছোছিল। 



প্রথম সপ্তাহ 

ভাইসরয় ভবন, নয়াদল্লী, শাঁনবার, ২২শে মার্চ ১৯৪৭ সাল : মধ্যাহ্ন সাড়ে 
বারটার সময় আমরা অর্থাং ভাইসরয়ের স্টাফ পালম বিমানবন্দরে এসে নামলাম। 
ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনের বিমান আর কিছুক্ষণ পরে এসে পেশছবার কথা । 'িমান- 
বন্দরে প্রধান সেনাপাতি ফিল্ড মার্শাল অকিনলেক উপাঁস্থত ?ছলেন। পালম 
বিমানবন্দর থেকে সোজা ভাইসরয় ভবনে এসে শুনতে পেলাম যে, ওয়েভেল-দম্পাঁতর 
সঙ্গে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে৷ 

বিকাল বেলা ভাইসরয় ভবনের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু ক'রে দরবার হলের সোপান- 
শ্রেণী পর্যন্ত সব জায়গা জুড়ে বিশেষ ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেল। তিনটা প'য়তাল্লশ 
মানটের সময় খোলা ল্যাণ্ডো গাড়ির আরোহন হয়ে মাউন্টব্যাটেন-দম্পাতি বমানবন্দর 
থেকে ভাইসরয় ভবনে এসে পেৌছলেন। লাল কার্পেটে ঢাকা সোপানশ্রেণী পার 
হয়ে মাউণ্টব্যাটেন-দম্পাতি উপরে উঠতেই দেখতে পেলেন, আন.ুষ্টানিকভাবে অভ্যর্থনার 
জন্য ওয়েভেল-দম্পাঁত দাঁড়য়ে আছেন। লোড মাউণ্টব্যাটেন দেহ নত ক'রে 
অভিবাদনের ভঙ্গ প্রদর্শন করলেন এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মাথা ঝ:ঁকয়ে বিদায়ব 
ভাইসরয়কে অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। 

ভের্নন আস্ক্ন ক্লাম আজই আমাকে এই তথ্যাট জানয়ে দিলেন যে, বর্তমানে 
ভারতে অবাঁস্থত ইওরোপনয় সমাজের মনে মাউণ্টব্যাটেনাবরোধী ভাব যথেন্ট প্রবল 
হয়ে রয়েছে। প্রধানত চারাঁট কারণে এখানকার ইওরোপাীয়েরা মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ 
পছন্দ করতে পারছেন না। যথা--€১) মাউন্টব্যাটেন ভারত সম্পর্কে কছুই জানেন না। 
(২) মাউন্টব্যাটেন যে স্টাফ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, তাঁরা ভারত সম্পর্কে কোন খবর 
রাখেন না। ভাল লোককে সরিয়ে দেবার জন্য এইসব নতুন লোক নেওয়া হয়েছে। 
(৩) মাউণ্টব্যাটেন অপরের ইচ্ছার একটা যন্ন মান্র। (৪) ওর়েভেলের প্রাত অত্যন্ত 
রকি রি নস ওয়েভেলকে অপসারণের কোনই সঙ্গত যায্ত 

না। 
এই আঁভযোগের উত্তরও অবশ্য দিতে পারা যায়। ভারত সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেন 

কিছু জানেন না, সেটা মাউণ্টব্যাটেনের কাজের দ্বারাই প্রমাণিত হবে। মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের উপর অন্তত এটুকু বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তানি এখানে থেকে তাঁর 
আঁভন্্রতার সাহায্যেই কাজ ক'রে প্রমাণত করতে পারবেন যে, ভারত সম্বন্ধে তাঁর 
ঠিক ধারণা আছে কি না। ভারত সম্বন্ধে স্টাফের অনাঁভজ্ঞতার আভযোগও ঠিক 
নয়, অন্তত মিয়েভিল ও ইসূমের সম্বন্ধে তো এই আঁভযোগ খাটে না। তা ছাড়া, 
আমরা যারা নতুন এসোছি, তারা কাউকে সরিয়ে দিয়ে আঁসনি। আমরা হলাম আতিরিক্ত 
স্টাক। মাউণ্টব্যাটেন সম্পূর্ণরূপে অপরের ইচ্ছার যন্ত্র মান্র হয়ে কাজ করতে এসেছেন 
কিনা, তা'ও তাঁর কাজের রীতিতেই মান্র কয়েকাঁদনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। 
ওয়েভেলের প্রাতি যাঁদ কোন অসম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, তবে তার জন্যে দায়ী 
হলেন স্বয়ং এটাল। এটলি আজ পর্যন্ত ওয়েভেল সম্পর্কে একটা সৌজন্যসৃচক 
উন্তিও করতে পারেননি। 

ভারতে অবস্থিত 'ব্রটিশেরা আমাদের সম্পর্কে যে ধারণাই করে থাকুন না কেন, 



১৪ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

আমরা এটা জানি যে, সমস্যা সমাধানের কোন পন্থা না পেয়ে এবং একেবারে হতাশ 
হবার পর মাউশ্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠানো হয়েছে। গভর্নমেন্ট শুধু ক্ষমতা 
হস্তান্তরের সঙ্কঙ্প ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে সে 
সম্বন্ধে গভরনমেন্টের মনে কোন পাঁরকল্পনা নেই, কারণ আজ পর্যন্ত কোন 
পাঁরকল্পনা করা সম্ভবপরই হয়নি। তাছাড়া, যে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা 
সমাধানের জন্য মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আমরা এসেছি, সে ভারতে এসেই পেয়েছি 
ব্যাপক সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা, সে দাঙ্গার প্রীতীক্রিয়া স্থান হতে স্থানান্তরে দেখা দিয়ে 
অশান্তর এক ক্ষান্তিহীন ঘটনামালা রচনা ক'রে চলেছে । পাঞ্জাব প্রদেশ, যে প্রদেশে 
হন্দ, শিখ ও মৃসলমান নামক [তিন সম্প্রদায়ের ভেদবাদের সংঘর্ষ চলেছে, সেই 
প্রদেশে এখন গভরন্নর-জেনারেলের 'জরুরী ঘোষণা” অন্যযায়ী শাসনকার্য চালিত হচ্ছে। 
ভাইসরয় ওয়েভেল আজ পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যে পাঁরকল্পনা ক'রে উঠতে 
পেরেছেন, সেটা বস্তুত ভারত থেকে 'ররাটশের সামারক আধকার রুমে ক্রমে অপসারণ 
ক'রে নিয়ে যাবার জন্য একটা সঙ্কল্পের ঘোষণা মান্। কংগ্রেস স্বাধীন সার্বভোম 
[রপারুক তথা প্রজাতন্ত্র প্রাতষ্ঠার দাবী ঘোষণা ক'রে বসে আছেন। অপরাঁদকে 
মুসালম লীগ কংগ্রেসের এই দাবা প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ ক'রে 
শঈদয়েছেন। দেশীয় রাজন্যেরা জানেন, তাঁদের উপর থেকে 'ব্রাটশের আঁধরাজক 
ক্ষমতা প্রত্যাহত হবে এবং দেশীয় রাজ্গুঁল আইনত এক একটি সার্বভৌম রাজ্যে 
পাঁরণত হবে। কিন্তু 'ব্রাটশ-ভারতের শাসাঁনক ক্ষমতা ও দাঁয়ত্বের পরব্তাঁ 
উত্তরাধিকারী নতুন ভারত গভনমমেন্টের সঙ্গে দেশীয় রাজন্যেরা কিভাবে ও কোন 
পন্থায় সম্পর্ক স্থাপন করবেন, সে-সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থার পাঁরকল্পনা উদ্ভাঁবত 
হয়ান। এই হলো অবস্থা এবং ভারতে এসে এই অবস্থার মধ্যেই কাজ করবার 
দায়ত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে। 

সংক্ষেপে বলা যায় : দেশের লোক দাঙ্গায় ব্যাপৃত, রাজন্যেরা পরস্পরের সঙ্গে 
ঝগড়ায় ব্যস্ত, সমস্ত সিভিল সার্ভস ও পাীলশ-ব্যবস্থা হীনবল হয়ে যাচ্ছে এবং 
ব্রিটিশেরা যাঁরা এখানে রয়েছেন, তাঁরা শুধু কতগ্যীল সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে 
আন্দোলিত হয়ে প্রত্যাসন্ন পারণাম সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। 

সময়ের একটুও অপচয় করলেন না মাউন্টব্যাটেন। এসেই গান্ধী ও 'জন্নার 
কাছে দ্যাট আমল্তরণপন্র পাঠিয়ে দলেন। সোজা সরল ভাষায় লেখা দুটি আমন্দণ 
লাপ। আমল্লণপন্রে মাউণ্টব্যাটেন এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, শীঘ্রই এসে 
মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা তাঁদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভবপর হবে। 

গান্ধীকে আমন্ত্রণ করার সময় মাউশ্টব্যাটেন অবশ্য ভেবে দেখেছেন যে, গান্ধীর 
পক্ষে তাড়াতাঁড় এসে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর না”ও হতে পারে। 
বিহারের সেই সব অণুলে গান্ধী এখন তাঁর 'অনুতাপ-পারক্রমায়” 'িষ্্ত রয়েছেন, 
যে-সব অণ্লে সব চেয়ে খারাপ রকমের সাম্প্রদায়ক অশান্তির ব্যাপার ঘটে 'গিয়েছে। 
আগাম সোমবার 'দল্লার লালকেল্লার অভ্যন্তরে নাখল এঁশয়া সম্মেলনের অনষ্ঠান 
আরম্ভ হবে। কোন ঠিক নেই, গান্ধী এই অনুষ্ঠানেও উপাঁস্থিত থাকতে পারবেন 
কি না। দেখা যাচ্ছে, বিদায়ী ভাইসরয় ওয়েভেল ভারত থেকে চলে যাবার আগেই 
মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীকে ও ীজন্নাকে আমন্লণ করেছেন। সব কাজের আগে তানি 
এই কাজটি করলেন। এর থেকেই মাউশ্টব্যাটেন মানুষটির এবং তাঁর কাজেরও 
প্রকীতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। 



প্রথম সপ্তাহ ১৫ 

আজ সকালেই যখন আগাম কালের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার 
জন্য মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলাম, তখন তান আজকেরই সকালবেলার 
উপভোগ্য একাট সাংবাঁদক কীর্তর নিদর্শন আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। 
ন' পীত্রকার প্রথম পৃ্ঠায় রোনি ব্লকম্যান ও এঁলজাবেথ ওয়ার্ডের লোড মাউন্ট- 
ব্যাটেনের প্রাইভেট সেক্রেটার) ফটো ছাপা হয়েছে। ফটোর পারিচয়ে লেখা হয়েছে_- 
'লর্ড ও লোড লুইয়ের আগমন'। 

নয়াদল্ল, সোমবার, ২৪শে মার্চ ১৯৪৭ সাল : মাউন্টব্যাটেনের শপথ-গ্রহণের 
অনুষ্ঠান। অনুজ্ঠানে একটা নৃতনত্ব করলেন মাউণ্টব্যাটেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের 
নগাতি সম্বন্ধে ছোট একাট ভাষণ দান করলেন। গত কালই এই ভাষণের খসড়া 
আমাকে একবার দেখবার জন্য তান 'দয়োছলেন। খসড়ায় এমন কয়েকাঁট কথা 
ছিল, যার জন্য আম দুশ্চিন্তিত না হয়ে পাঁরান। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের 
মধো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, এই ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের ভাষণে মন্তব্য 'হসাবে উল্লেখ করা হয়োছল যে, ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পাঁরকল্পনা কার্যে পাঁরণত করবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময় 
যাঁদ পেতে হয়, তবে আগামী ছয় মাসের মধ্যে মতাঁবরোধের একটা নিম্পান্ত ক'রে 
ফেলতেই হবে॥ আম আপাতত করোছলাম যে, এই কথাগ্ঁলি থাকলে ভাষণের 
প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। লোকে ভূল বুঝবে। এই কথাগুলির মধ্যে ব্রিটিশ 
গভনমেন্টের ঘোষিত সময়সীমার সুস্পন্ট প্রাতশ্রাত এঁড়য়ে যাবারই একটা চেষ্টার 
ভাব ভারতয়েরা লক্ষ্য করবেন। 

আমার আপাঁত্ত শোনবার পর গতকালই বেলা একটার সময় মাউন্টব্যাটেন তাঁর 
জনৈক এ-ডি-স'কে পাঠিয়ে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভাষণের খসড়া থেকে 
এ অস্পন্টার্থক কথাগাাঁল তান বাদ দয়েছেন। 

শপথ-গ্রহণের অন:জ্ঠান মাত্র পণচশ ানিটের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেল। ভাষণ 
দতে মাউণ্টব্যাটেন নিলেন মাত্র চার "মাঁনট সময়। [সংহাসনের দুপাশে নতুন 
ভাবতের নেতারা বসোঁছলেন, আগামী কয়েক সম্তাহের মধ্যে যাঁদের উপর আত দুরূহ 
এক দায়ত্ব পালনের ভার এসে পড়বে। আমি দেখলাম, নেহরু এবং 1লয়াকৎ 
দু'জনেই খুব মনোযোগ দিয়ে মাউন্টব্যাটেনের ভাষণ শুনছেন। কোন সন্দেহ নেই, 
মাউণ্টব্যাটেনের ভাষণ তাঁদের মনের উপর সম্পূর্ণ একটা নতুন বিস্ময়ের মতোই দেখা 
দয়েছে। সংবাদপত্রের আঁভমতও ভালই হয়েছে দেখা গেল। টাইমসের এীরক 
ব্লিটার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন__মাউন্টব্যাটেনের এই ঘোষণাকে মাউশ্টব্যাটেনের 
নিজের চিন্তার সৃম্টি বলে মনে করতে পার কিঃ আমি উত্তর দিলাম__মনে করলে 
ভুল করা হবে না। 

শপথ-গ্রহণের অনজ্ঞানে দু'জনের অনপাঁস্থাতি বিশেষভাবে চোখে পড়ল। 
ভোপালের নবাব ও বিকানীরের মহারাজা । আঁম যতদূর জানি, এই অনপাঁস্থাতর 
কারণও এখন পর্যন্ত কিছু জানতে পারা যায়ান। অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ আগেই 
জর্জ আবেল এসে খোঁজ নিয়োছলেন, ভোপাল এসে তাঁর আসনে বসেছেন 'িনা। 
আসেনান দেখতে পেয়ে তথ্যান শূন্য চেয়ার সারয়ে ফেলা হলো। ভোপাল এবং 

, ভারতে এই দুজনেই হলেন মাউশ্টব্যাটেনের ব্যান্তগত বন্ধু। এ বন্ধৃত্ব 
অনেক 'দনের। তা ছাড়া সরকারী রাজপুরুষদের আহৃত এবং বিশেষ ক'রে 
ভাইসরয়ের সম্পাঁক্তি কোন ব্যাপারে আহত আন্ষ্ঠানিক সম্মেলনে উপাস্থিত 



১৬ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

থাকার রাত দেশীয় রাজন্যেরা সাধারণতঃ খুবই নিম্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে থাকেন॥ 
তবুও আজ দেখা গেল যে, বিকানীর ও ভোপাল এই অনুষ্ঠানে উপাঁস্থত হলেন 
না। বোঝা যায়, দেশীয় রাজন্যদের নিজেদের মধ্যেই ব্যান্তগত মতভেদের প্রাবল্য 
তাঁদের শ্রেণীগত সংহাতি ও এঁক্যের কত বড় অন্তরায় হয়ে উঠেছে। 

আজ বিকালে মাউণ্টব্যাটেন নেহরুর সঙ্গে তিন ঘণ্টাকাল এবং লিয়াকতের সঙ্গে 
দুণ্ঘণ্টাকাল আলাপ করেছেন। য়াকতের রচিত বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। 
এই বাজেটের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এখন বেশ একটা দ্বন্দ চলছে। 
ওয়েভেল আগেই মাউণ্টব্যাটেনকে সাবধান ক'রে 'দিয়ৌোছলেন যে, মাউন্টব্যাটেন 
তাঁর শাসন পাঁরষদের প্রথম বৈঠকে সভাপাঁতত্ব করতে গিয়ে সবার আগে কংগ্রেস ও 
লীগের মধ্যে এই বাজেটগত মতভেদের ব্যাপার 'নয়েই একটা সমস্যায় ও অপ্রস্তুত 
অবস্থায় পড়বেন। অন্তর্বতর্ঁ গভনমেণ্টের অর্থমন্ত্রী লিয়াকতের রচিত বাজেট 
কংগ্রেসকেও একটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছে । সকল রকম বড় বড় আয়ের উপর 
বেশ ভার ট্যাক্স চাঁপয়ে দিয়েছেন 'লয়াকং। যেসব বড় বড় আয়ওয়ালা ব্যবসায়ী 
কংগ্রেসের সমর্থক, তাঁদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে পারেন না কংগ্রেস। অথচ 
এই বিস্তবান ব্যবসায়িক শ্রেণীর করভার হাস করবার আগ্রহ যাঁদ কংগ্রেস প্রকাশ 
করেন, তবে কংগ্রেসেরই বহুঘোঁষত প্রগাতিশনল অর্থননীতিক সমতাবাদের কথাগ্াঁল 
অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। যাই হোক, এটাও বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, একটা আপোষ 
অবশ্যই হতে পারবে । কারণ, যেমন কংগ্রেস তেমনই মুসাঁলম লীগও বিত্তবানদের 
উপর ট্যাক্স চাপাবার ব্যাপারে 'নার্দম্ট একটা মান্রা ছাঁড়য়ে যেতে পারেন না। 

নয়াঁদল্লশ, মঙ্গলবার, ২৫শে মার্চ ১১৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকেই 
কতগ্ীল সাক্ষাৎকারের উপভোগ্য াববরণ শুনলাম। নেহরু ও িয়াকতের সঙ্গে 
মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাতের বিবরণ। আর, বিকানীর ও ভোপালের সঙ্গে মাউন্ট- 
ব্যাটেনের সাক্ষাতের বিবরণ। এরই মধ্যে বিকানীর ও ভোপাল এসে মাউন্টব্যাটেনকে 
বাঁঝয়ে দিয়ে গিয়েছেন, কেন তাঁরা শপথ-গ্রহণের অনুষ্ঠানে উপাস্থত থাকতে 
পারেনান। এইসব সাক্ষাৎকারের অনুষ্ঠানগাঁলরও সময়ের হসাব নিলে দেখা যায় 
যে, মাউন্টব্যাটেনকে সবশুদ্ধ ছয় ঘণ্টা কাল অনুষ্ঠানের আভজ্ঞতা লাভ করতে 
হয়েছে । মাউন্টব্যাটেন বললেন যে, 'তাঁন তাঁর নিজের অবস্থাটাকে এখন একটা 
ণসদ্ধ ডিমের' অবস্থার মতোই মনে করছেন। 

ভোপাল মাউণ্টব্যাটেনের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, বিকানীর ও আরও 
কাঁতপয় রাজন্য বস্তৃত দলত্যাগশীর মতো অসঙ্গত কাজ করছেন। 'বিকানীর ও 
অন্যান্য কতিপয় রাজন্য গণপাঁরষদে যোগদান ক'রে কংগ্রেসেরই ইচ্ছার যন্তে পাঁরণত 
হয়েছেন। এই কারণে স্তত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন ভোপাল। গণপাঁরষদে যোগদান 
ক'রে এইসব রাজন্যেরা রাজন্যগোম্ঠীর দাবীর জোর স্বপ ও লঘু ক'রে ফেলছেন। 
আঁধকার আদায়ের ব্যাপারে রাজন্যেরা যতখাঁন জোর 'দয়ে যান্ত দেখাতে পারতেন, 
সে জোর আর থাকছে না। ভোপাল বললেন, এ পর্যন্ত দেশীয় রাজন্যেরা সব 
রকম সাম্প্রদায়ক হানাহানির বাইরে নিজেদের রাখতে পেরেছেন এবং নিজেদের 
নীতি অনুসারে চলতেও পারাছলেন। ভোপালের মতে, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য 
একটা সময়সীমা 'নার্দস্ট ক'রে দেওয়া 'নতান্তই অবাস্তব ব্যাপার। যাঁদ এরকম 
কোন সময়সীমা সত্যই 'না্দন্ট করা হয়, তবে রন্তপাত ও অরাজকতা অবশ্যই দেখা 
দেবে। মাউন্টব্যাটেনকে এই প্রশ্নও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে করলেন ভোপাল, সময়- 
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হব, 

প্র ঙং 

না করছে 

ক অভি। 
তর কি 

ছা ০ 

15 চি, 

রি 

রয় মা হ 

শোষ ভা 
ঙ 1৮4. 4৮08444০ 

সারিদরি/ 





প্রথম সপ্তাহ ১০ 

সঈমা বেধে দেবার এই নীতিটি পাঁরহার করবার ক কোন পথ নেই? মাউন্টব্যাটেন 
বললেন, অবশ্যই আছে। একটি মান্র পথ আছে। যাঁদ ভারতের সমস্ত বৃহৎ 
রাজনোতিক দল ও পক্ষের তরফ থেকে এই অনুরোধ করা হয় যে, ব্রিটিশেরা ভারতেই 
থাকুক; ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন নেই। মাউন্টব্যাটেনই ভোপালকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, কিন্তু এমন অনুরোধ কি বাস্তবে সম্ভব যে, সকল দল সাঁম্মীলতভাবে ভারতে 
ব্রাটশের অবস্থানই কামনা করবে ? 

ভোপাল প্রত্যুন্তরে ঘা বললেন, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এমন অনুরোধ যে 
নিতান্তই অবাস্তব ও অসম্ভবপর ব্যাপার, তা'ও জোর ক'রে বলা যায় না। শনার্দন্ট 
সময়সীমা অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এগিয়ে এলেই এ রকম অনুরোধের 
প্রয়োজন হয়তো অনেকেই অনুভব করবেন। 

বিকানীরকেও এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু ভোপাল যতটা 
আশা প্রকাশ করেছেন, বিকানর ততটা আশা পোষণ করেন না। তথাকাঁথত দলত্যাগী 
রাজন্যদের পক্ষ নিয়েই কথা বললেন বিকানীর। 'বিকানীর অবশ্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে 
বললেন যে. রাজন্যদের মধ্যে যে অনৈক্য দেখা 1দয়েছে, সেটা খুবই দুভগ্যের বিষয়। 
কিন্তু ভোপালের বিরুদ্ধেই সুস্পষ্টভাবে আভযোগ ক'রে বিকানীর বললেন যে, 
অন্তর্বতারঁ গভনমেন্টের প্রাতি ভোপাল যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন, তার ফলেই 
রাজন্যদের মধ্যে সাম্প্রদাঁয়ক প্রশ্ন দেখা দয়েছে। বিকাননীরের বক্তব্য হলো, গণপাঁরষদে 
তথাকাথত 'দলভ্যাগন* রাজন্যেরা যোগদান ক'রে তাঁরা নতুন কেন্দ্রীয় গভরন্নমেন্টকে 

শক্তিশালী হয়ে উঠতেই সাহাধ্য করেছেন। তা ছাড়া, দেশীয় রাজন্যদের 
যোগদানের ফলেই বরং নতুন গভন“মেণ্ট বিশুদ্ধ কংগ্রেসতন্লের গভর্নমেন্টে পাঁরণত 
হতে পারবে না। 

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুর প্রথম সাক্ষাংও দু'জনের পক্ষেই দু'জনের মনের 
পারচয় জানবার দক দিয়ে সার্থক হয়েছে। মান্ত্ি-মিশনের প্রচেম্টা থেকে শুরু 
করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকাট উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা এবং ঘটনার গাঁত ও 
প্রকৃতি সম্বন্ধে নেহরু মন খুলেই তাঁর নিজের মত ও ব্যাখ্যা বর্ণনা ক'রে শোনালেন। 
রাজনোৌতক ঘটনাবলী সম্বন্ধে নেহরু যেসব তথ্য উপাঁস্থত করলেন এবং যে ব্যাখ্যা 
প্রদান করলেন, তার সঙ্জে মাউন্টব্যাটেনের ধারণারও প্রধানত কোন আমল নেই। 
লশ্ডনে থাকতেই মাউণ্টব্যাটেন যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, নেহরুর বন্তব্যের 
সঙ্গে সেসব আঁধকাংশই মিলে গেল। নেহরুর মতে, ওয়েভেলের এই একটি মস্ত 
ভুল হয়েছে যে, তিনি ীজেই যেচে মুসালম লীগকে গণপাঁরষদে যোগদানের জন্য 
আমন্নণ জ্ঞাপন করেছিলেন। ওয়েভেলের উচিত ছিল আরও 'িছ-কাল চুপ ক'রে 
থাকা। মুসাঁলম লীগ নিজের থেকেই গণপাঁরষদে যোগ দেবার ইচ্ছা যাঁদ জানাতেন 
এবং যখন জানাতেন, একমান্র তবেই এবং তখন লীগকে প্রত্যুত্তরে আমন্নণ করা 
ওয়েভেলের পক্ষে শোভন হতো। নেহরু বললেন যে, ওয়েভেলের আমন্ণের 
পূবেই জিন্না বেশ নরম হয়ে এসোছিলেন। মুসাঁলম লীগের একাঁট গোপন বৈঠকের 
আলোচনায় 'জিন্না গণপাঁরষদে যোগদানের ইচ্ছা ঘোষণা ক'রে এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব 
দাবী প্রত্যাহার করবার জন্য প্রস্তুত হয়োছিলেন। 

-জিন্নার সম্বন্ধে আপনার ব্যন্তগত ধারণা কি? মাউণ্টব্যাটেন নেহরুর কাছে 
সম্বন্ধে নেহরু ব্যক্তিগত ধারণার কথা জানতে চাইলেন। নেহনু্ঃ বললেন যে, 

তান তাঁর সম্প্রাত প্রকাঁশত এক পৃস্তকে এ বিষয়ে িখেছেন। একথা বলার পরেও 

৬ 
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নেহরু 'জিন্না সম্বন্ধে তরি ধারণার আরও কিছ পাঁরচয় জ্ঞাপন করলেন। নেহরু 
বললেন-ঁজন্নার সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে হলে একটি বড় তথ্য স্মরণে রাখতে 
হয়। 'জন্না তাঁর শেষ বয়সে পেণছবার পর তবে রাজনোতক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সফলতা 
লাভ করেছেন। সাফল্য তাঁর জীবনে অনেক দেরিতে এসেছে, ষাট বংসর বয়স পার 
হবার পর। তার আগে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে তান বিশেষ কোন একটা ব্যক্তিত্ব 
বলেও গণ্য হনান। আইনজশবী 'হসাবে তান সাফল্য লাভ করোছলেন সত্য, 
[িন্তু খুব বোঁশ ছু কাঁতিত্বের খ্যাতি অন করতে পারেনান। জন্না যে সাফল্য 
ও কাঁতিত্ব আজ লাভ করেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর একাঁট বিশেষ মনোবাত্তগত 
যোগ্যতা । সবরক্ষণ এবং সর্বাবষয়ে একটা নোৌত মনোভাব অবলম্বন ও অনুসরণ 
করার যোগ্যতা । ১৯৩৫ সাল থেকে জন্না এই নোঁতি মনোভাবকেই একমাত্র সাধনার 
বিষয় ক'রে য়ে চলেছেন। জল্না জানেন যে, যান্তসহ বিচার ও সমালোচনার 
কাছে পাকিস্থানের দাবী টিকতে পারে না। সৃতরাং তান ঠিক করে নিয়েছেন যে, 
পাঁকস্থানের দাবীকে কোন প্রকার য্যান্ত দিয়ে বিচার করা হবে না, চার করতে 
দেওয়াও হবে না। 

- কোন সমস্যাকে আপাঁনি এখন ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে 
করেন? মাউন্টব্যাটেনের এই প্রশ্নের উত্তরে নেহরু বললেন_অর্থনোতিক সমস্যা । 

মাউণ্টব্যাটেন_ অর্থনৌতক সমস্যা সমাধানের জন্য অন্তর্বতাঁ গভর্নমেন্ট যে 
চেষ্টা করছেন, সেটা ক সন্তোষজনক হচ্ছে বলে আপাঁন মনে করেন ? 

নেহরু বললেন-না। কিন্তু যেটুকু হতে পারতো, সেটুকুও নম্ট ক'রে দিচ্ছেন 
লশগ। অন্তর্বতর্ট গভর্নমেন্টের প্রত্যেকাট অর্থনোৌতক পাঁরকলপনাকে ভতর থেকে 
গিবনম্ট করার জন্যই লীগ সব সময় ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। 

নেহরু বললেন যে, অর্থনোৌতিক উন্নয়নের কোন পাঁরকল্পনা যাঁদ সফল হয়, 
তবে পাঞ্জাবে পাকিস্থান প্রাতিষ্ঞঠার সব সুযোগের ভান্তও যে বনম্ট হয়ে যায়! 

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে ভারতীয় 'সাভল সাঁভসের কর্মচারীদের ক্ষাতপূরণ 
দেবার প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। নেহরুর ধারণা, সাভল সাঁভসের কর্মচারীদের 
ক্ষাতপূরণ দাবী করা 'ব্রাটশের পক্ষে একটা পাগলাম করার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 
যেখানে কোন কর্মচারীকেই পদচ্যুত ও অপসারত করার কথা নেই, প্রত্যেকেই যখন 
নিজের পদে প্রীতাষ্ঠত থাকতে পারবেন, তখন ক্ষাতপূরণের কথা উঠতে পারে কি 
ক'রে? নেহরু বললেন, যেসব সুবিধার সর্তে আই-স-এস কর্মচারীরা কাজ করছেন, 
নতুন ভারত গভনমেন্ট সেই সব স্বাবধার সুযোগ দিয়ে তাঁদের সঙ্গে নতুন ক'রে চুন্ত 
করতে রাঁজ আছেন। 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন- কিন্তু ব্রিটিশ গভনমেন্ট তো তাঁদের প্রাতশ্রুতি ভঙ্গ 
করতে পারেন না। আমার ধারণা, আপানও চান না যে, 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট যেসব 
সাীবধার প্রাতশ্রাত দিয়ে আই-স-এস কর্মচারীদের নিযুক্ত করেছেন, সেই প্রাতশ্রাত 
'ব্রাটশ সরকার আজ অস্বীকার করবেন। 

নেহরু; বললেন_ শুধু ব্রিটিশ কর্মচারীদের ক্ষাতপূরণের প্রাতিশ্রাতর কথা যাঁদ 
ধরা হয়, তবে সে-বিষয়ে যা-কিছু করা দরকার সে-সব সম্পূর্ণভাবে 'ব্রাটশ গভর্ন 
মেস্টেরই পালনীয় দাঁয়ত্ব ও কর্তব্য বলে আম স্বীকার কাঁর। ক্ষাতপূরণ করতে 
হলেও এত বোঁশ পাঁরমাণ টাকা দেবার 'ি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? ক্ষাতপূরণের 
টাকার পারিমাণ যাঁদ প্রচুর হয়, তবে আই-স-এস কর্মচারীদের কাজে 'িযুন্ত থাকতে 
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উৎসাহত না ক'রে কাজ ছেড়ে দিতেই উৎসাহিত করা হবে। তাছাড়া, ভারতীয় 
কর্মচারীদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে 2 ভারতীয় আই-স-এস কর্মচারীরা তো ভারতে 
থেকে তাঁদের নিজের দেশের লোকের সাভ সেই কাজ করবেন। সূতরাং এই অবস্থায় 
ক্ষাতপূরণ দেবার প্রস্তাবটাকে বস্তুত একটা পাগলামির প্রস্তাব বলেই মনে হয়। 

মাউন্টব্যাটেন অবশ্য নেহরুর য্ান্ততে বচালত হলেন না। তান তাঁর বন্তব্যের 
কিছুই প্রত্যাহার করতে রাঁজ না হয়ে বরং নেহরুরই সহযোগিতা দাবী করলেন। 
নেহরু যেন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, এই দাবী করলেন মাউন্টব্যাটেন। 

মাউন্টব্যাটেনের ধারণা, নেহরু 'ব্রাটশের মনোভাবকে ভুল বূঝেছেন। মাউশ্ট- 
ব্যাটেনের মতে, আই-স-এস-এর 'ব্রাটশ কর্মচারীদের জন্য ক্ষাতপূরণের টাকার 
পাঁরমাণ যত বোঁশ উদার ও অকৃপণ হবে, ব্রিটিশ কর্মচারীরাও তত বোঁশ ভারতীয় 
সাভসে নযুভ্ত থাকতে উৎসাহত হবেন। 

নেহরু তাঁর মনের কথা অত্যন্ত সুবিচারশীলতার সঙ্গে খোলাখুলভাবেই ব্যন্ত 
করেছেন, নেহরুর সঙ্গে আলোচনার পর মাউণ্টব্যাটেনের এই ধারণাই হয়েছে। কথা 
প্রসঙ্গে মাউন্টব্যাটেনকে একটি কথায় রীতিমত আশ্চর্য ক'রে 'দিয়োছলেন নেহরু । 
নেহরুূর কথা থেকে মনে হয়েছিল যে, তিনি এমন এক ধরনের ইঙ্গ-ভারত সম্পকেরি 
প্রদ্তাব মেনে নিতে রাঁজ আছেন, যে-সম্পর্ক কমনওয়েলথ সম্পকেরি চেয়েও অনেক 
বোঁশ ঘানিষ্ভতর। নেহরুর মতে, 'কমনওয়েলথ্ স্টেটাস' মেনে নেওয়া ভারতের পক্ষে 
সম্ভবপর নয়। কারণ, ভারতের মনই এইরকম সম্পকে প্রস্তাবে সায় দেবে না। 

বাসীরা কমনওয়েলথ স্টেটাস মেনে নিতে পারে না। 
আলোচনার শেষে নেহরু যখন বিদায় 'নয়ে চলে যাচ্ছলেন, ঠিক তখনই মাউন্ট- 

ব্যাটেন বললেন--ীমঃ নেহরু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিয়ে যাবায়ী জন্য আম ভারতে 
এসোছ, আপাঁন আমাকে সেইরকম একজন শেষ ভাইসরয় বলে মনে করবেন না। 
আঁম চাই, আপাঁন বরং আমাকে প্রথম ভাইসরয় বলেই মনে করবেন, 'যাঁন নতুন 
ভারত প্রাতিষ্তার একটা পথ দোঁখয়ে দেবার জন্য এসেছেন ।” 

নেহরু দাঁড়ালেন ও মুখ ফারিয়ে তাকালেন। দেখে মনে হলো, মাউন্টব্যাটেনের 
কথার আবেদন তাঁর মনের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করেছে। হেসে হেসে নেহরু 
বললেন, লোকে বলে যে, আপনার প্রীতি ও আন্তরিকতা নাক বড়ই 'বিপজ্জনক। 
আম এখন লোকের এ কথার অর্থটা বেশ বুঝতে পারছি।' 

লিয়াকতের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের আলোচনার সময় 'িয়াকংই মাউন্টব্যাটেনকে 
একটি অর্থপূর্ণ প্রশ্ন করলেন। শপথ-গ্রহণের অনুষ্ঠানে মাউন্টব্যাটেন যে ভাষণ 
দিয়েছেন, সেটা কার রচনাঃ এ ভাষণে যে-সব কথা বলা হয়েছে, সে-সব কথা কার 
মাথা থেকে এসেছে ? মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তান এখুনি এ প্রশ্নের উত্তর 1দয়ে 
দিতে পারেন। এ ভাষণ সম্পূর্ণভাবেই তাঁর নিজের রচনা, অন্য কারও অনুরোধে 
এসব কথা তাঁর ভাষণে স্থান পেয়েছে, এটা সত্য নয়। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এমন- 
ক আমার স্টাফের অনেকে এ ভাষণে কতগুলি বন্তব্যের বিরুদ্ধেই মত 'দিয়োছলেন। 

'লিয়াকং বললেন_“শুনে সুখী হলাম। যাঁরা ভিতরের অনেক 'বিষয়ের খবর 
রাখেন, এরকম তিনটি তথ্যজ্ঞ মহল আমাকে জানিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস যা বলবার 
জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছে, আপনি এঁ ভাষণে সেই সব কথাই বলেছেন ॥ 

এই ছোট ঘটনাই প্রমাণ ক'রে দিল যে, দুই সম্প্রদায়ের মন পরস্পরের প্রাত 



২০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

কতখানি সাঁন্দগ্ধ হয়ে রয়েছে। উভয়েরই উভয়ের বিরুদ্ধে যা কিছু বলবার আছে, 
সবই এরই মধ্যে বলে দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোন পক্ষই একট দোর করেনান। 

পাঞ্জাব-গভরন্নর জেধাকন্সের কাছ থেকে এক টোলগ্রাম এসেছে । পাঞ্জাব সম্বন্ধে 
নেহরু যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন, তার বাস্তবতার বরদ্ধে যথেষ্ট অর্থপূর্ণ 
একটা সমালোচনার মতোই যেন এই টৌলগ্রাম। স্টাফের আলোচনা-সভায় মিয়োভিল 
এই টেলিগ্রামের তাৎপর্যের প্রাতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 

জ্জানী কর্তার সং নামক জনৈক প্রভাবশালী শিখ-নেতার একটি বিবৃতির বন্তব্য 
জেংাকন্স জানিয়েছেন । জ্ঞানী কর্তার সিং বলেছেন যে, শিখদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
হতে পারে এমন একট চুক্তি যাঁদ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সম্পাঁদত না হয়, তবে 
ধশখেরা অবশ্যই পাঞ্জাব প্রদেশকে খণ্ডনের জন্য দাবী করবেন। তার আগে পাঞ্জাবে 
যাঁদ লীগ-মাল্ত্ব প্রাতাষ্ঠত করার কোন চেষ্টা হয়, তবে শিখেরা তাঁদের সব শান্তি 
ণদয়ে সে চেষ্টাকে প্রাতহত করবেন। জ্ঞানী কর্তার ীসং-এর এই শীববৃতি তথা 
বন্তুৃতার রাজনোতিক গৃরত্ব অস্বীকার করা যায় না। বন্তুতাঁট যে আকাস্মক একটা 
আঁভমতের উচ্ছ্বাস নয়, বরং শিখদের প্রামাণ্য আভমত বলেই গণ্য হবার যোগ্য, তার 
প্রমাণও আছে। পাঞ্জাব প্রদেশের খণ্ডনের প্রস্তাবে রাঁজ হবার জন্য 'শখেরা হীতি- 
মধ্যেই কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের ভারতে এসে পেশীছবার 
কয়েক সপ্তাহ আগেই কংগ্রেসও শখদের প্রস্তাবত এই পাঞ্জাব-খণ্ডনের দাবা 
আলোচনা প্রসঙ্গে সমর্থন করোছলেন। 

নয়াদিল্লী, বুধবার, ই৬শে মার্চ ১৯৪৭ সাল : ভারতের রেলওয়ে মন্ত্র জন 
মাথাই এবং রাজনোতিক 'বভাগের সেক্রেটার স্যার কনরাড করাঁফজ্ড গতকাল মাউন্ট- 
ব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন । মাথাই আঁভিযোগ করলেন যে, লিয়াকতের রচিত বাজে 
[তান যথাসাধ্য সমর্থন করেছেন, তবুও ডন তাঁকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আকুমণ করেছে। 

করাঁফল্ড যে পদে প্রাতাচ্ঠত রয়েছেন, সেই পদের রীতি অনুযায়ী তানই হলেন 
দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডরাজের প্রাতিভূ ভাইসরয়ের পরামর্শদাতা। িকানীরেব 
মহারাজার আচরণের বিরদ্ধে অত্যন্ত তিন্ততার সঙ্গে কতগ্ঁল কথা বললেন 
করাফিল্ড । গণপাঁরষদে যোগদান ক'রে বিকানীর দেশীয় রাজন্যদের আঁধকার-আদায়ের 
ক্ষমতাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন, এই হলো করাফল্ডের আভযোগ । বোঝা 
গেল, করফিল্ড এ বিষয়ে মতের দিক 'দয়ে সম্পূর্ণভাবেই ভোপালের পক্ষে রয়েছেন। 
করাফল্ড চাইছেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে দেশীয় রাজন্যদেরও যেন তৃতীয় 
একটা পক্ষ বা শান্ত বলে গণ্য করা হয়। 

প্যাটেলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কি আভজ্ঞতা লাভ করবেন মাউন্টব্যাটেন, 
সে-সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা আশঙ্কার ভাব ছল। কংগ্রেসের হাইকম্যাণ্ডের (ভিতরে 
সবচেয়ে বৌশ শীন্তশালী মানুষ বলেই প্যাটেল পাঁরাঁচিত। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন 
আলোচনার অজ্পক্ষণের মধ্যেই সর্দার প্যাটেলের চোখের ভাব থেকে একটা কথা বূঝে 
ফেলতে পারলেন। সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে প্যাটেলের মনের ভাব ও ধারণার মধ্যে 
কোন অস্পম্টতা ছিল না, এবং সিদ্ধান্তের মধ্যেও কোন দ্বিধার চিহ ছিল না। 
সোজাস্যীজ এবং সুস্পম্টভাবেই মুসালম লীগের স্পর্শ থেকে ভারতকে মস্ত করতে 
হবে, এই হলো প্যাটেলের ধারণা । পাঞ্জাবে যে-সব ব্যাপার হয়েছে, তা'তে লীগ বেশ 
বড় গলা ক'রে নিজেদের কৃতিত্বের বড়াই করতে আরম্ভ করেছে। প্যাটেল বললেন_ 
ওরা পাগলই হয়ে গিয়েছে। 



প্রথম সপ্তাহ ২৯ 

এই পর্যন্ত আলোচনা শান্তভাবেই চলছিল। উঠল আই-স-এস-দের ক্ষাত- 
পূরণের কথা। প্যাটেল তাঁর হাত তুলে প্রাতজ্ঞা করার ভঙ্গীতেই বললেন যে, 
ভারত যাঁদ আই-স-এস কর্মচারীদের ক্ষাতপূরণ করার প্রস্তাবে রাঁজ হয়, তবে 
সেই ভারতের সরকার দাঁয়ত্বের কোন পদ 'তাঁনও আর দ্বিতীয়বারের মতো স্পর্শ 
করবেন না। 

সন্ধ্যাবেলা মারস জাঁঙ্কনের সঙ্গে এক টোবলে ভোজনে বসলাম । 'জাঁঙ্কন হলেন 
এক তরুণ আই-স-এস। বেশ ব্যাদ্ধ রাখেন। ১৯৪৩ সালেই 'দল্লশীতে তাঁর সঙ্গে 
আমার প্রথম আলাপ হয়োছল। বর্তমানে 1তাঁন ভারতের ফাইন্যান্স বিভাগে 
সহকারী সেকেটাররূপে কাজ করছেন। লক্ষপাঁতর দল ও কংগ্রেসের চার-আনা 
সদস্যদলের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেবার জন্য লিয়াকং যে বাজেট রচনা করেছেন, 
সে বাজেট রচনার ব্যাপারে মারসের যথেন্ট হাত ছিল। মারস নিমন্ণ ক'রে 
এনেছেন কে এম পাঁনক্করকে, যাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। 
পাঁনক্করের চিবুকে হইীম্পিরিয়াল দাঁড়র ছোট একটি গুচ্ছ লেগে রয়েছে। তিনি 
হলেন একাধারে এরীতহাসিক, রাজননীতিজ্ঞ ও সাংবাদক। বহুমুখী পাঁণ্ডত্য ও 
প্রাতভায় সমান্ঘত পাঁনন্ধরের আবার সেই সুন্দর সংলাপের গুণও আছে, যে গুণ 
আজকাল খুবই বিরল হয়ে এসেছে। 

পাঁনক্করকে আমি সোজা জিজ্ঞাসা করলাম_-আপানি যাঁদ মাউণ্টব্যাটেনের 
জায়গায় থাকতেন, তবে কি করতেন ? 

পাঁনরুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন-__-মাউন্টব্যাটেন হলেন একজন সুদক্ষ নৌ- 
যুদ্ধাবশারদ প্রাতিভা। সুতরাং, তাঁর পক্ষে এটা সহজেই উপলাঁব্ধ করা ডীচত যে, 
ব্রাটশ স্বার্থ সবচেয়ে ভাল ক'রে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে, ভারতের সমুদ্রোপকূলভাগ 
নিয়ে ত্রিশ কোটি মানুষ ও তাদের ধর্মমত এবং ভৌগোলিক একত্বের ভান্তির উপরেই 
একটি সুদূট, সংহত ও কেন্দ্রীয় শাসনসম্পন্ন রাষ্ট্র স্থাপন করা কর্তব্য । 'হিন্দুস্থান 
হলো হাতির মতো, এবং পাঁকস্থান হলো সেই হাতির দুটি কান। কান দুটো না 
থাকলেও হাত বেচে থাকতে পারবে । 

পাঁনক্কর অকপটভাবেই স্বীকার করলেন যে, জিন্না যে দাবী করেছেন সেই 
দাবীর যৌকন্তকতাও 'জিন্না দেখাতে পারবেন। চার ঘর-ওয়ালা এক বাঁড়র মধ্যে 
জিন্না শুধু একটি ঘর দাবী করেছেন। 'জিন্না শুধু চাইছেন যে, এই ঘরাট যেন 
সাত্য সাত্য তাঁর নিজের ঘর হয়। হন্দুর সংখ্যাগুরুত্বে চালিত কোন শান্তশালী 
কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে মুসাঁলম মাইনারাটদের ছেড়ে দিতে রাজ নন 'জিন্বা। 
এইরকম হন্দুপ্রধান কেন্দ্রীয় শাসনের সাঁদচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারা যায়, 
এাবশবাস 'জন্নার মনে নেই। 

পানিব্ধরের বন্তব্য বস্তৃত এই দাঁড়াল যে, আমরা 'ব্রাটশেরা যেন ভারতের উপর 
বৃহত্তর কোন এক্য চাঁপয়ে দেবার চেস্টা না করি। এীতহাঁসক কারণে যতখানি 

ভারতের প্রয়োজন হয়েছে, তার চেয়ে বড় কোন এঁক্য সৃম্টির চেষ্টা অনাবশ্যক। 
'গাঁনক্করের মতে, পাঞ্জাব প্রদেশে ন্রিদলীয় শাসন-কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠার জন্য নেহর যে 
প্রদ্তাব করেছেন, তার মধ্যে কংগ্রেসের সেই চিন্তারই আভাস প্রথম পাওয়া যাচ্ছে, 
যেটা শেষ পর্যন্ত ভারতকে 'হন্দ্স্থানে ও পাকিস্থানে খণ্ডিত করবার 'সদ্ধান্তে 
পারণত হবে। শখদের সম্বন্ধে জিন্নাও যে আঁভজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে 'তানও 

উপলাব্ধ ক'রে থাকবেন যে, পাঞ্জাবকে অখণ্ড রাখা বস্তুত আর সম্ভবপর নয়। 



৮৬২ ভারতে মাউস্টব্যাটেন 

দেশীয় রাজাগলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও পানিক্কর মন্তব্য করলেন। তাঁর মতে 
হায়দরাবাদের পক্ষে ভারত ইউনিয়নের বাইরে থাকা কখনই সম্ভবপর হতে পারবে 
না। ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য কাশ্মীরের মহারাজা পাকিস্থানের সঙ্গেই যুস্ত হবার 
জন্য যে উৎসাহত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাঁনককর বললেন, দেশীয় 
রাজন্যেরা যে-সব উদ্দেশ্য নিয়ে গণপাঁরষদে যোগদান করেছেন, তার মধ্যে আসল 
উদ্দেশ্টা হলো, কংগ্রেসের দাক্ষণ-পল্থী অংশকে শান্তশালী করা, যাতে জয়প্রকাশ 
নারায়ণ ও তাঁর সোস্যালিস্ট গ্রুপ কংগ্রেসের ভিতরে শান্তশালী না হয়ে উঠতে 
পারে। পানিক্কর বলেন, বাংলা প্রদেশে সোস্যালিস্টরা যথেস্ট প্রভাব ও প্রাতপাস্ত 
প্রীতম্তা করে ফেলেছে। 

কংগ্রেস ও মুসালম লীগ নামে প্রধান দুই রাজনৌতিক দলের সামাঁজক গঠন 
সম্বন্ধেও পানিন্ধরের ধারণার কথা প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলাম। পানিক্কর বললেন, 
কংগ্রেস স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাক্রমে ভেঙ্গে কয়েক ভাগ হয়ে যাবে। মুসাঁলম লীগ 
সম্বন্ধে পাঁনক্কর বললেন যে, লীগের গঠন আরও বোঁশ সুসংহত, কারণ লীগের 
অনুগামীদের মধ্যে বত্তগত পার্থক্যের রুপ তেমন বড় কিছ নয়। একাঁদকে অত্যন্ত 
বত্তশালী [শল্পপাঁতির দল, আর একাঁদকে অত্যন্ত দারদ্র শ্রেণীর লোক, লীগের 
সমর্থকদের মধ্যে এরকম দুটি বৃহৎ বিভ্তগত শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। মুসালম 
লীগের মধ্যে অল্পসংখ্যক' ধনী অবশ্য আছেন এবং তাঁদের আধকাংশই হলেন 
ভূসম্পাত্তর মালিক। মুসালম গরীবদের শোষণের যে প্রাক্ুয়া চলছে, সেটা হলো 
প্রধানত "হন্দু পঠীজপাঁতর দ্বারা চাঁলত মুসাঁলম শ্রীমকের শোষণ-ক্রিয়া। আম 
জান, মাউন্টব্যাটেনও এই ধারণা পোষণ করেন। 
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ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দকে মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় ভবনের উদ্যানে এক 
ভোজসভায় আপ্যাঁয়ত করলেন। কংগ্রেস-নেতারা জীবনে এই প্রথম ভাইসরয় ভবনের 
1ভতরে প্রবেশ করলেন। নতুন মানাঁসক পারবেশ সূন্টির দিক দিয়ে এই সম্মেলন 
যে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ, সেটা সহজেই অনুভব করা যায়। প্রথমত এটা প্রমাণত 
হলো যে, এঁশয়ার ব্যাপারে ভারতকে সাক্লয় ভূমিকায় দাঁড় করাবার জন্য নেহরুব 
মনে যে বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, মাউণ্টব্যাটেন সে আকাঙ্ক্ষা সমর্থনই করছেন। তা 
ছাড়া, ভারতের সহজ প্রীতি ও সৌহাদ্যের ভাব অর্জন করতে হলে ভারতীয় সাধারণেব 
সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের যে সামাজিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন, এই ভোজসভা সেই 
প্রয়েজনও সিদ্ধ করার সুযোগ এনে 'দিল। সাতশত 'নিমন্দিত আতাঁথর সঙ্গে 
মেলা-মেশার এই প্রাঙ্গণে আমও ঘুরে ফিরে অনেকের সঙ্গে আলাপ করলাম। 
বির্প বা বিরুদ্ধ মনোভাবের পাঁরচয় পেলাম না। বুঝলাম, অনেকেরই মনে একটা 
চাপা সতর্কতার ভাব রয়েছে। এই সান্ধ্য ভোজের আসরে মাউন্টব্যাটেন-দম্পাঁতর 
ব্যবহারের এইটুকু ফল হবে বলেই আশা করাছ যে, এঁ চাপা মনোভাব অনেকথানিই 
দূর হয়ে যাবে। 

এরপর ১৭নং ইয়র্ক রোডে নেহরুর ভবনে গিয়ে লোড মাউণ্টব্যাটেন, প্যামেলা 
ও ভাইসরয় ভবনের আঁধবাসীদের একাঁট দল মুখোশ-পরা ছাউ নৃত্য দেখে এলেন। 
সেরাইকেল্লা নামক ক্ষুদ্র একটি দেশীয় রাজ্য এই 'ছাউ' নৃত্যের জন্য প্রাসদ্ধি লাভ 
করেছে। 



গান্ধী ও জিন্না 
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হবার কথা ছিল। ঠিক সময় মতোই বৈঠকে উপস্থিত হলাম। আজই বিকালে 
মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে গান্ধীর প্রথম সাক্ষাৎ হবে। এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপার সম্পর্কে 
যে-সব ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতে পারে, সেই সম্বন্ধেই বৈঠকে আলোচনা হলো। 
বিকাল তিনটার সময় মহাত্মা আসবেন। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সংবাদপত্রের 
কৌতূহল যে কত তীব্র সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। ভাইসরয়ের পাঠকক্ষের 
নিকটে মোগল উদ্যানে এই উপমহাদেশের প্রত্যেক বিখ্যাত ফটোঁশিজ্পী তাঁর ক্যামেরা- 
যন্ত্র নিয়ে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই উপাস্থত হবেন। এদেরই সঙ্গে সঙ্গে থেকে 
আমাকে মহাত্বার আগমনের অপেক্ষা করতে হবে। আমার আসন্ন কর্তব্যের গুব্যত্ব 
কল্পনা করতে পারাছ। 

মহাত্মা এলেন। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে আভবাদন বিনিময়ের পর মাউণ্ট- 
ব্যাটেন-দম্পাতি মহাত্মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতণক্ষমান ক্যামেরাশ্রেণীর সম্মুখে এসে 
দাঁড়ালেন। গান্ধী বেশ খুঁশভাবেই মাউশ্টব্যাটেন-দম্পতির সঙ্গে হাস্যালাপে নানারকম 
ঠাট্টার আমোদ জাঁগয়ে ক্যামেরাশ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকার পরাঁক্ষা সহ্য করলেন। 
ফটোিল্পীদের অনুরোধে গান্ধীকে বিরত হতে হচ্ছিল। প্রত্যেকেই সবচেয়ে ভাল 
ভঙ্গীর ফটো নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠোৌছলেন। একজনের অনুরোধ রক্ষা করতে 
হলে যে-ভাবে দাঁড়াতে হয়, তাতে আর একজনের অসুবিধা হয়ে পড়ে। এইরকম 
একটা অবস্থা । এর মধ্যে শুধু চুপ ক'রে অপেক্ষায় ছিলেন এসো সিয়েটেড প্রেস 
অব আমোরকার সুদক্ষ ক্যামেরাম্যান ম্যাক্স ডেসফস। বিশেষ ভঙ্গীর ফটো নেবার 

নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন, যেন কোন একটা অভাবিত দৃশ্য ধরবার জন্য। ম্যাক্স 
ডেসফসের চোখ যথার্থ শিল্পীর চোখ । গান্ধী ভাইসরয়ের প্রাঠকক্ষের দিকে যাবার 
জন্য পা বাঁড়য়ে দয়ে চলবার সঙ্গে সঙ্গেই লোড মাউণ্টব্যাটেনের কাঁধের উপর একটি 
হাত তুলে দিলেন। একমাত্র ম্যাক্স ডেসফসের ক্যামেরা সেই মুহূর্তে তুলে নিল সেই 
ছবি। গান্ধী প্রাতাদন প্রার্থনাসভায় যাবার সময় যে-ভাবে তাঁর নাতাঁনদের কাঁধে 
হাত 'দিয়ে হটিতে থাকেন, ঠিক সেইভাবেই লোড মাউণ্টব্যাটেনের কাঁধে তানি হাত 
রেখোঁছিলেন। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গান্ধী সাধারণ কোন কাজের সময়েও শরীরের 
যে-কোন ভঙ্গীঁ ও ভাব প্রদর্শন করুন না কেন, লোকের চক্ষে সেই ভঙ্গ ও ভাব 
বহর একটা তাংপর্যের প্রতীক বলেই বোধ হয়ে থাকে। সূতরাং এই অপরাহে 
গান্ধীর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন-দম্পতির প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতির রূপ 
নিয়েই দেখা দিল বলা যায়। 

গান্ধী ও মাউন্টব্যাটেনের আলাপে সওয়া দুই ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেল। 
মাউন্টব্যাটেন আমাকে ডেকে নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে পারচয় কারয়ে দিলেন। এই 
সাক্ষাং ও আলোচনা সম্বন্ধে সংবাদপন্রের কাছে ক বলতে হবে, সেই বিষয়েই কথা 
ইলো। গান্ধী বললেন যে, এ বিষয়টা বিবেচনার ভার তান ভাইসরয়ের হাতেই ছেড়ে 

চান। 



২৪ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

গান্ধী চলে যাবার পর মাউশ্টব্যাটেন আমাকে বললেন যে, আজকের আলোচনায় 
বর্তমানের কোন রাজনোতিক প্রসঙ্গই উদ্থাঁপত হয়ান। গান্ধী তাঁর অতাঁত 
জীবনের নানাকথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তরুণ বয়সে যখন ইংলণ্ডে ছিলেন 
গান্ধী, সে-সময়ের ঘটনা, দাক্ষিণ আফ্রকাতে অবস্থানকালে তাঁর কর্মজীবনের ঘটনা 
এবং প্রান্তন ভাইসরয়দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর স্মাত থেকে 
নানা বিবরণ গান্ধী শুনিয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন বললেন যে, তিনি এইভাবে গান্ধীর 
সঙ্জে সরল ও স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গতার ভিতর 'দয়েই পাঁরচয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে 
ইচ্ছৃক। তাড়াতাঁড় ক'রে গান্ধীকে রাজনোতিক প্রসঞ্জোর আলোচনার মধ্যে এনে 
ফেলতে চান না। 

মাউন্টব্যাটেন তো এই সব কথা বললেন, কিন্তু আঁমই কল্পনা করতে পারাছলাম 
যে, সংবাদপন্ত্রকে এ কথা ব*বাস করানো কক দুরূহ ব্যাপার। 

সংবাদপন্রের প্রাতানাীধদের একটা ভিড় বাইরের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করাছল। 
তাঁদের সম্মুখে গিয়া আমার রাঁচত বিজ্ঞাপ্ত পড়ে শোনালাম-_“মাউন্টব্যাটেন-দম্পাঁতির 
সঙ্গে মিঃ গান্ধীর আজ পণ্চাত্তর মনিটকাল অত্যন্ত সোহার্দপূর্ণ আলাপ হয়েছে।” 
বিজ্ঞাপ্তর এই অংশটুকু শুনেই জনৈক সংবাদদাতা তখাঁন বাধা দিয়ে বললেন যে, 
মহাত্মা তো এখানে দু' ঘণ্টা সময় ছিলেন। সংবাদপত্রের প্রাতীনাধদের মধ্যে নানা- 
রকম মন্তব্যের গুঞ্জন জেগে উঠল। বাতির বাঁক অংশ আম পড়ে শোনালাম_ 
“এর পরে শুধয হিজ এক্সেলোন্সি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে মিঃ গান্ধীর আরও এক 
ঘণ্টাকাল সোহার্দপূর্ণ আলোচনা হয়েছে ।” 

এইবার সংবাদদাতা মোটামুটিভাবে ববাস করলেন যে, বোধ হয় আম আমার 
বিবাতিতে সত্য কথাই বলোছ। 

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, পয়লা এপ্রিল, ১৯১৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে 
গান্ধীর দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ এবং আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। মোট দন ঘণ্টাকাল 
আলোচনা হয়েছিল, এর মধ্যে মান্র পনর মানিটকাল আসল কাজের কথায় কেটেছে। 
গান্ধী তাঁর জীবনের নানা ঘটনার অনেক কথা শোনালেন। তারপরেই বর্তমানের 
সমস্ত রাজনোতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিস্ময়কর এক প্রস্তাব করলেন। 
প্রস্তাবটিকে সংক্ষেপে বলা যায়, বর্তমান মান্দ্রসভা ভেঙে দিতে হবে এবং তারপর 
বিশুদ্ধ একাট মুসলিম শাসন পাঁরষদ গঠন করার জন্য জিন্নাকে আহবান করতে হবে। 
অর্থাং জিন্না-গঠিত এই শাসন-পাঁরষদে প্রত্যেক সদস্যই হবেন মুসলমান। 

মাউণ্টব্যাটেন মৃদু হেসে প্রশন করলেন_-আপনার এই প্রস্তাব শুনে জিন্নার মনে 
কি ধারণা দেখা দেবে 2, 

গান্ধী বললেন_ঁজন্না বলবেন যে, আবার সেই চতুর গান্ধী নতুন চাল 
চেলেছে। 

মাউণ্টব্যাটেন মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন-_পঁজন্না যাঁদ এই ধারণা করেন, তবে তাঁর 
পক্ষে ঠিক ধারণা করাই হবে নাকি ? 

গান্ধী প্রত্যুত্তর দিলেন_-না, এরকম ধারণা করলে 'জিন্নার পক্ষে ভূল করাই হবে। 
আমি পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই এই প্রস্তাব করাছ।, 

মাউণ্টব্যাটেনকে গান্ধী একথাও জানিয়ে 'দলেন যে, ভারতের রাজনোতক সমস্যা 
সমাধান করতে হলে মাউণ্টব্যাটেনকে একট দূঢ় হতে হবে এবং বাস্তবোচিত 
পারণামের সম্মুখীন হবার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। ণঁডভাইভ এপ্ড রুল 
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অানে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 
স্তর 

গস্টের' অন 

'১৫ই আ 



গান্ধশ ও 'জন্না ২৫ 

অর্থাৎ. প্রথমে ভেদ সৃন্টি কর, তার পর শাসন কর, এই নাত 'ব্রাটশ শাসকেরা 
ভারতের উপর এতাবৎ প্রয়োগ ক'রে এসেছেন। গান্ধন মাউন্টব্যাটেনকে বললেন ষে, 
আপনাকে এবার আপনারই পূর্বগামনীদের অন্যায়ের প্রায়শ্ত্ত করতে হবে। 'ব্রাটশের 
1ডভাইড এন্ড রুল" নাতি এমন এক অবস্থার মধ্যে এখন সমস্ত সমস্যাকে টেনে 
নিয়ে গিয়েছে, যেখানে আমরা আমাদের সম্মুখে মান্র দুট পথ ছাড়া আর কোন পথ 
দেখতে পাচ্ছি না। হয় ভারতে 'ব্রাটশ শাসনকেই পূর্ববৎ অবাধে চলতে দেওয়া, 
নয় ভারতীয়দের নিজেদেরই এক রন্ত-স্নানের ভিতর 'দয়ে নতুন পথ ক'রে নেওয়া । 
এই দুই পথের একটি পথ বেছে নেবার প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে দেখা 'দয়েছে। 
এর মধ্যে রন্ত-স্নানের পথাঁট অবশ্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে, এবং তার জন্য তৈরী 
হতে হবে। 

আজাদ 'হন্দ ফৌজের কাঁতিপয় ব্যান্ত যৃদ্ধ-অপরাধের কারণে কারাগারে রয়েছে, 
বিশুদ্ধ রাজনোৌতিক কোন অপরাধের জন্য নয়, বিশেষ ধরনের নিষ্ঠুরতার কতগুলি 
কুয়াকলাপের জন্য। এই সব বন্দীদের মীন্ত দেবার জন্য গভর্নমেণ্টের উপর প্রবল 
জনমতের চাপ পড়ছে। বাংলা দেশে আজাদ 'হন্দ ফৌজের ব্যান্তবর্গকে লোকে 
মান্তযোদ্ধা বীরের দল বলেই শ্রদ্ধা করছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, এই 
ফৌজের পাঁরচালক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি অতাঁতে একবার গান্ধীর আভমতের 
বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে কংগ্রেসের সভাপাঁতিপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। র্রাটিশ- 
রাজের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র অক্ষশান্তর সঙ্গে নিজেকে যৃত্ত 
ক'রে ফেলতেও 'দিবধা করেনান। ভারতের উপর জাপানীদের আক্রমণের যে পাঁরকজ্পনা 
ছল, সেই পাঁরকজ্পনার সহযোগিতা করার জন্য তান আজাদ 'হন্দ ফৌজকে জাপানণ- 
দের সহকারী বাহন 1হসাবে উপাঁস্থত করেছিলেন। 

মাউণ্টব্যাটেন ভারতে আসবার আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপার নিয়ে 
ভারতে একটা প্রবল ভাবচাণ্চল্য জেগে উঠেছিল। আজাদ 'হন্দের কাহনীর মধ্যে 
জনসাধারণ জাতীয় গৌরবের আনন্দই অনুভব করাঁছল। দুঃখের বিষয়, আজাদ 
হিন্দ ফৌজের বন্দ ব্যক্তিদের মুক্তির দাবী সম্পর্কে জনমত আন্দোলিত হয়ে যে 
সমস্যা সৃৃন্ট করোছিল, সে সমস্যা বিজ্ঞতার সঙ্গে সমাধানের কোন প্রচেষ্টা পূর্বে 
হয়নি। ওয়েভেল এই বিষয়টি আইনসভায় আলোচনার জন্যও উত্থাঁপত হতে 
দেনান। তিনি ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতার নিদেশ জার ক'রে এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার 
পল্থাই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দিনে দিনে সমস্যা আরও বোঁশ জঁটল হয়েই 
এসেছে এবং সমাধানের দায় এখন আর একটা ঝঞ্জাটের মতো আমাদেরই পোহাতে 
হচ্ছে। 

আজাদ 'হল্দ ফৌজের বন্দীদের মাান্তর প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন দেখা 'দয়ে যে 
সমস্যা সৃষ্ট করেছে, সে সমস্যার মধ্যে একটা বৈশিল্ট্যও আছে। এক্ষেত্রে কংগ্নেস ও 
লীগ উভয়ের সাম্মীলতভাবেই একটি পক্ষ হয়ে দাঁড়য়েছে। বাঁদও মুসলিম লগ 
১৯৪২ সালের কংগ্রেসী আইন অমান্য আন্দোলন থেকে নিজেকে সযত্ধে দূরে সরিয়ে 
রেখোঁছল এবং মিত্রশান্তর যুদ্ধোদ্যোগের বরুদ্ধে লীগ কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন 
করোনি, 'িন্তু যেমূহূর্তে দেখা গেল যে, আজাদ 'হন্দের বন্দীদের মান্ত সম্পাকত 
এই প্রশ্নাট বস্তুত একটি জাতীয় দাবী চাঁরতার্থ করার প্রশ্ন, সেই মুহূর্তে 
কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের মতভেদ লু্ত হয়ে গেল। 

নেহরু এই সমস্যাটার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে 



২৬ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

উঠেছেন, কিন্তু আইনসভার আঁধকাংশ সদস্যের আভমত কি হতে পারে, সেটা 
কল্পনা ক'রে 'তাঁন 'চান্তিত হচ্ছেন। 'লিয়াকং আবার যান্ত দোখয়ে এমন সব কথা 
বলতে আরম্ভ করেছেন, যেগ্ীল সহ্য করতে গিয়ে আকনলেকের ধৈর্যশান্তির 
অবাঁশজ্টটঃুকুও ফুরিয়ে যেতে বসেছে। গভনমেন্ট এবং প্রধান সেনাপাঁতর মধ্যে 
[বিরোধের ব্যাপার এখন প্রবল হয়েই দেখা দিতে চলেছে। তবুও বোঝা যায় যে, 
বাইরের এই সব উম্মা ও উত্তেজনার প্রকাশ সত্বেও আঁকনলেকের প্রাতি যথেন্ট শ্রদ্ধার 
ভাব সকলেরই মনের মধ্যে এখনো রয়েছে। আঁকনলেক পদত্যাগ করবেন বলেছেন। 
আঁকনলেকের এই সঙ্কলপের কথা শুনে গভরন্নমেন্টের অনেকে আবার ডীদ্বশন না 
হয়েও পারছেন না। এই ভাবেই সঙ্কট এখন চরমে পেপছেছে। . 

নেহরু, লিয়াকৎ, বলদেব সং ও আঁকনলেককে এক বৈঠকে আহ্বান ক'রে আলোচনা 
করলেন মাউণ্টব্যাটেন। তন ঘণ্টা ধরে প্রবল আলোচনার পর সমাধানের একটা 
ফরমূলা স্থির করা হলো। অনুরোধ ক'রে আঁকনলেককেই রাজ করানো হলো যে, 
তাঁনই এই ফরমূলার ব্যবস্থাগত প্রস্তাবগঁল রচনা করবেন। এই ফরমূলা গৃহীত 
হলো যে, প্রত্যেক বন্দীর মুক্তির প্রশ্ন স্বতন্্রভাবে বিবেচনা ক'রে বন্দর মীন্তব 
দাবীর যৌন্তকতা নির্ণয়ের ব্যাপারে ফেডারাল আদালতের পরামর্শ আহ্বান 
করা হবে। 

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২রা এপ্রিল, ১১৪৭ সাল : স্টাফের বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন 
আজ এঁ আজাদ 'হন্দ ফরমূলারই নানা দক আলোচনা করলেন। শেষ পর্যন্ত একট। 
অস্মাবধার মধ্যে এসে সব সমস্যা ঠেকেছে। ফেডারাল আদালতের কর্তব্য ও 
আঁধকারের পরাধির মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থার প্রশ্রয় হতে পারে না, যেটা বস্তৃত 
প্রধান সেনাপাঁতির কাছে পরামর্শ বা রিপোর্ট প্রদানের ব্যাপার। এ কাজ ফেডারাল 
আদালতের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। 

মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে অনুসারে আমি আইনসভার অধিবেশনে উপাস্থত 
হলাম। গভর্নর-জেনারেলের উপবেশনের জন্য 'নার্দন্ট আসরের মধ্যে একটি আসনে 
আমি স্থান নিলাম। শুনলাম আজাদ 'হন্দ ফৌজ সম্পাকর্ত বিতর্ক। জনৈক 
মূসালম সদস্য আজাদ 'হন্দ বন্দীদের ম্বান্ত দাবী ক'রে তাঁর বন্তৃতায় আগুন ও রন্তু 
ছড়াতে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ তাঁর বস্তা থেমে গেল। মনে হলো কংগ্রেসী হুইগ 
হিসি রা হিরা এর টানি বোলারদের 
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এর পর প্রত্যুত্তর দিলেন নেহর। নেহরদর বন্তৃতায় সমস্যা সমাধানের জন্য একটা 
বাঁলম্ঠ আগ্রহের ভাবই ফুটে উঠল। যে প্রাতশ্রাত 'দয়োছলেন নেহরু, সেই 
প্রীতশ্রুতিই তিনি পালন করলেন। আঁকনলেককেই সমর্থন করলেন নেহরু । 

নেহরু জানতেন, আইনসভার প্রায় সকল সদস্যই আঁকনলেকের প্রস্তাবের 
বিরোধী। সৃতরাং এ হেন সমাবেশের মধ্যে দাঁড়য়ে অকিনলেককে সমর্থন করে 
নেহরু অত্যন্ত সাহসের পাঁরচয়ই প্রদান করলেন। তান বললেন, আজাদ হিন্দ 
সম্পর্কে বিচার করতে হলে নানাদিক ভেবে দেখবার আছে। সৈন্যবাহনপর প্রা 
সোনিকের ব্যন্তগত আনুগত্যের দিক। তার উপর আবার আছে, দেশের বৃহত্তর 
মঙ্গলের প্রীতি আনুগত্য দেখাবার জন্য ব্যান্তমনের স্বাভাবক আগ্রহের 'দিক। 
এই দুই আনুগত্যের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার প্রন যখন কোন ব্যান্তর সম্মুখে 
দেখা দেয়, তখন সে ব্যান্তকে স্বভাবত একটা মানাঁসক দ্বন্দের মধ্যেই পড়তে হয়। 



গান্ধী ও 'জল্বা ২৭ 

নেহরু বললেন, এই অবস্থা যখন দেখা দেয়, তখন সবচেয়ে সং ও ভাল লোকের 
মনের দুঃখই সবচেয়ে বোৌশ দুঃসহ হয়ে ওঠে, বাজে লোকের মনে কোন দুঃখবোধের 
বালাই থাকে না। আজাদ 'হন্দ ফৌজের প্রত্যেক ব্যান্তই দেশপ্রোমক ছিলেন না। 
যেমন জনসমাজের সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় তেমান আজাদ হন্দ ফৌজের মধ্যেও কিছু 
ভাল লোক, ছু খারাপ লোক এবং কিছ ভাল-মন্দ মেশানো মাঝাঁর চরিত্রের 
লোকও ছিল। 

আইনসভায় উত্থাঁপত প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহুত হলো। অত্যন্ত বিপজ্জনক 
সম্ভাবনায় পাঁরপূর্ণ একটা ঘটনার এই শান্ত পাঁরসমাপ্তিতে দুাট 'জানিসের বাস্তব 
সত্যতা প্রমাণিত হলো। মতাবরোধের মীমাংসার কোন আলোচনার ব্যাপারে মধ্যস্থতা 
করার এই প্রথম সাফল্য লাভ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। ঘটনাঁট নেহরুর চন্তা ও 
৮০৫৮০১৯৭০৭৫ 

নয়াদিল্লী, বৃহষ্পতিবার, ওরা এপ্রল, ১৯৪৭ সাল : আইনসভায় ইওরোপায় 
দলের নেতা মিঃ গ্রীফথস্ মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা ক'রে িয়েছেন। মান্তি- 
মিশনের প্রস্তাবে ভারতের ইওরোপাঁয় সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভায় আসনসংখ্যার যে 
পাঁরমাণ 'নার্দস্ট করা হয়েছে, তার 'বরুদ্ধে গ্রফথস্ তীব্র অসন্তোষের ভাব জ্ঞাপন 
করলেন। গ্রীফথস্ চাইছেন, আইনসভায় ইওরোপীয়দের জন্য আটাঁট আসনের 
ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু এটা নিতান্তই অবাস্তব দাবী। প্রাত দশ লক্ষ লোকের 
জন্য একটি ক'রে প্রাতানীধত্বের আসন 'নার্ঘন্ট করা হয়েছে। সুতরাং মান্র সত্তর 
হাজার ইওরোপীয়ের জন্য আটাঁট আসন কোন্ যুক্তিতে দাবী করা যায়ঃ গান্ধী 
ইওরোপায় সম্প্রদায়ের এই দাবীর শবরুদ্ধে বেশ কড়া করেই বলেছেন। গ্রীফথসের 
মতে, যাঁদ প্রথম থেকেই তিনাটি আসন দাবী করা হতো, তাহলে সে দাবী মেনে নিতে 
বোধ হয় কারও আপাত্ত হতো না। 

নয়াদল্লণী, শুক্রবার, ৪ঠা এীপ্রল, ১৯৪৭ সাল : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
কথাই এখন সংবাদপত্রের বন্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে । আজকের স্টাফের 
বৈঠকে ইসূমে কথাপ্রসঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাকে 'দো-আঁসলা অবস্থা” বলে 
উল্লেখ করলেন। যে প্রদেশের আঁধবাসীদের শতকরা ৯৭জন হলো মুসলমান, সেই 
প্রদেশে কংগ্রেসী মান্তিত্বের শাসন চলবে, এই অবস্থাটাই ইস্মে এ ভাষায় ব্যাখ্যা 
করলেন। 

ন্রবাঙ্কুরের সম্পর্কে আলোচনা হলো । দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের দেশীয় 
রাজ্য ব্রিবাগকুরের সুদীর্ঘ না হলেও মাঝাঁর রকমের সুবিস্তৃত একটা সমুদ্রোপকল- 
ভাগও আছে। সেখানে ইউরেনিয়ামের খাঁনও সম্প্রীতি আবিচ্কৃত হয়েছে। সূতরাং 
ব্রটিশের আঁধনায়ক ক্ষমতা প্রত্যাহত হবার পর দেশীয় রাজ্য ্রিবাঙ্কুরের ভাঁবষ্যং ক 
দাঁড়াবে, এই প্রশ্নের মধ্যে একটা নতুন গুরুত্বও এখন প্রবেশ করেছে। ইউরেনিয়ামের 
খান আবিষ্কৃত হওয়ায় ত্িবাচ্কুরের শুর্ত্বকে সামারক প্রয়োজনের দিক দিয়েও 
বিবেচনা করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। 

যাঁদ প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে ভারত থেকে সমস্ত ইওরোপায় নরনারীকে সাঁরয়ে 
নিয়ে যাবার জন্য যে ব্যবস্থা করতে হবে, সে সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। ১১৪৮ 
সি 
নামের একাট রেজিস্টার তৈরী করার সিদ্ধান্ত করা হলো। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, 
ইওরোপায়দের অপসারণের জন্য যে পাঁরকল্পনাই করা হোক না কেন, এমন কোন 



২৮ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

ব্যস্ততার ও উদ্বেগের সঙ্গে সেটা করা ডীচত হবে না, যার ফলে আতাঁঙ্কতভাবে 
আঁত দ্রুত ভারত ত্যাগের একটা 'হাঁড়ক ইওরোপাীয়দের মধ্যে দেখা দিতে পারে। 

মারস জংকন্সের সঙ্গে ডিনার খেলাম। মারস বললেন, নেহরু হলেন গান্ধীর 
পশ্চমাস্য, অর্থাৎ পাশ্চান্ত্য সম্বন্ধে গান্ধী তাঁর নীতি নির্ণয়ের সব ভার নেহরুর 
উপরেই ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন। মারস আর একটা শবষয় ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। 
তিনি বললেন যে, পাকিস্থান রাষ্ট্র কখনো আর্ক আত্মীনভরতা লাভ করতে পারে 
না, এইরকম একটা ধারণা অনেকেই ক'রে থাকেন, 'ন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। আর্ক 
শান্ত ও সঙ্গাঁতর অভাবে পাঁকস্থান রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারবে না, এরকম কজ্পনার 
যান্তসঙ্গত কারণ নেই। আত্মনির্ভর হবার মতো আর্থিক সঙ্গাত পাঁকস্থানেরও 
থাকবে। আম মারসকে এঁবষয়ে একটা মেমোরেন্ডাম ?লখে দেবার জন্য বললাম, 
কারণ মাউন্টব্যাটেনের বর্তমানের 'চন্তা ও বিবেচনার দক 'দয়ে এীবষয়ে তথ্যপূর্ণ 
কোন নিবন্ধ অবশ্যই 1বশেষ কাজে লাগবে। 

মারসের কাছ থেকে তাঁর আর একটা ধারণার কথা শুনলাম। নেহরু এবং 
কংগ্রেসের পক্ষে আঁকনলেককে সমর্থন করার একটা কারণ এই হতে পারে যে, 
আকনলেক এখন পদত্যাগ করলে ফিল্ড মার্শাল 'স্লম ভারতের প্রধান সেনাপাঁতর 
পদে নিযুক্ত হবেন। কারণে হোক বা অকারণেই হোক্, কংগ্রেসের ধারণা এই যে, 
আঅকিনলেকের তুলনায় স্লিম মুসলমানদের প্রাত বোশ সমর্থন ও অনুরাগের ভাব 
পোষণ করেন। এই কারণে মৃসালম লীগ ও লিয়াকং আঁকনলেককে এভাবে উত্যন্ত 
করছেন, যাতে আঁকনলেক 'বিরন্ত হয়ে পদত্যাগ করেন আর চলে যান। 

নেহরুর সম্বন্ধে একটা গল্পও বললেন মারস। দিল্লীতে অনুচ্ঠিত এশিয়া 
সম্মেলনের শেষ আঁধবেশনের 1দনে প্রাতানাীধদের পান-ভোজনে আপ্যাঁয়ত করার 
ব্যবস্থা হয়োছল। আসরের মধ্যে ঘুরে ফিরে নেহরু প্রাতনাধদের সঙ্গে আলাপ 
করাঁছলেন এবং কখনো বা করমর্দন করাছলেন। মদ্য পানে বিবশ একজন প্রাতানাধর 
কাছে এসে নেহরু বললেন_ এ কি? আপাঁন দেখাছি একটি আস্ত আম গাছ! এত 
জলও আপনার দরকার হয় 2 

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৫ই এপ্রল, ১৯৪৭ সাল : গান্ধীর মনের আসল পাঁরকল্পনা 
সম্পর্কে আজকের স্টাফের বৈঠকে আলোচনা হলো। সকলেই এই আভমত প্রকাশ 
করলেন যে, গান্ধী তাঁর সেই পুরনো দাবীই অত্যন্ত অকপটভাবে উপাঁস্থত 
করেছেন। গান্ধীর ব্যন্তগত আভমতের 'দকটা বিবেচনা করবার প্রয়োজনীয়তা 
মাউশ্টব্যাটেন উপলাব্ধ করেছেন এবং তিনি সর্বপ্রথম এ বিষয়ে মনোযোগ 'দিয়ে 
বিজ্ঞতারই প্রমাণ 'দয়েছেন। এর মধ্যে সতক্তার আসল বিষয় এই যে, মাউণ্টব্যাটেন 
যেন গান্ধীর সঙ্গে এমন কোন ধরনের আলোচনার মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে 
না যান, যেখানে গান্ধীর সঙ্গে বাদপ্রাতবাদের ব্যাপার আছে। গান্ধী যে-সব পরামর্শ 
ও উপদেশ দেবেন, মাউন্টব্যাটেন শুধু তাই শুনে রাখবেন। 

মাউণ্টব্যাটেন এখন প্রধানত সেই ধরনের সমাধানের একটি সূত্র সন্ধানের চেষ্টায় 

কমনওয়েলথের মধ্যে থাকতে রাজ করাবার জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছা ও আগ্রহ 
যথোচিত পাঁরমাণে প্রথমেই দলগুলির মনে সপ্টারত করা সম্ভবপর হবে। মান্তি- 
1মশনের প্রস্তাবকে ব্যর্থ হতে না 'দিয়ে বরং সে প্রস্তাবকে যথেম্ট সজীব ক'রে তোলবার 
জন্যই মাউশ্টব্যাটেন তাঁর সকল চেস্টা নিয়োজত করেছেন। তবে এটা 'তাঁন ধারণা 



গান্ধী ও 'জল্লা ২১ 

করে নিয়েছেন যে, মৃসাঁলম লীগের উপর থেকে জিন্নার প্রভাব ও ক্ষমতা কখনই 
[শাঁথল হবে না এবং 'জিন্নাও তাঁর সঙ্কল্পের কোন নড়চড় করবেন না। সৃতরাং 
পাঁরকল্পনার মধ্যে দেশখস্ডনের ব্যবস্থার সযোগও রাখতে হবে। একাঁট কেন্দ্রীয় 
গভনমেন্টকে ভাগ ক'রে যাঁদ দুটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট গঠন করতে হয়, তবে এটাও 
ঠিক যে কয়েকটি প্রাদোশক গভরন্নমেন্টকেও ভাগ করতে হবে। যে সব প্রদেশে 
হন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান, সেই সব প্রদেশকেও ভাগ করার 
যৌন্তকতা মাউন্টব্যাটেন স্বীকার করেন। 

পাঁরকল্পনা যে রৃপই গ্রহণ করূক না কেন, মাউন্টব্যাটেন এখানে এসে প্রথম 
থেকেই এ বিষয়ে নগ্সংশয় হয়ে গিয়েছেন ষে, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আর একটুও 
বিলম্ব করা উচিত নয়। লন্ডনে থাকতে সমস্যাকে যতটা দ্ুততার সঙ্গে সমাধানের 
প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করা গয়োছিল, এখানে এসেই বোঝা "গিয়েছে যে, তার চেয়েও 
বোশ দ্রুততার সঙ্গে একটা মীমাংসায় পেশছতেই হবে। তাই “১৯৪৮ সালের জুন 
মাসকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা বলে যে ঘোষণা করা হয়েছে, সে ঘোষণাকে 
এখন আর অবস্থার উপযোগী বলে মনে করতে পারছেন না মাউণ্টব্যাটেন। এই 
সময়সীমা বস্তুত একটা বৌশ বিলাম্বত ব্যবস্থারই সময়সীমা। আরও অল্প 
সময়ের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা নিম্প্রন্ন ক'রে ফেলা প্রয়োজন । মাউন্টব্যাটেন অনভব 
করছেন, বোশ দোর হলে ভারতের রাজনোতক অবস্থায় এমন এক ভাঙ্গন দেখা 
দেবে, যখন সমাধানের চেষ্টাই অসাধ্য হয়ে উঠবে। কংগ্রেস, মুসালম লগ এবং 
শিখ-সমাজ, পরস্পরের প্রাতিদ্বন্দনী এই তন সাক্রয় পক্ষ নজের নিজের দাবী নিয়ে 
সংগ্রাম করবার মতো শাক্ত অবশ্যই রাখেন । কিন্তু যাঁদ কোন মীমাংসার সূত্রে এদের 
সম্মত না করানো যায়, তবে ভারতে চীনের অবস্থা দেখা দিতে দোর হবে না। 
আর একটা কথা । সমস্যার ও মতভেদের রাজনোতিক সমাধান খুব তাড়াতাঁড় ক'রে 
ফেলার অর্থও এই দাঁড়ায় যে, প্রশাসানক সমস্যাগীলর সমাধানের জন্য পরবতরঁ 
একটা সময়সীমাও 'নাদ্টি করবার প্রয়োজন হবে। এ কাজও অত্যন্ত দুরূহ 
কাজ। সুতরাং রাজনোতকভাবে মীমাংসার সূত্র লাভের পরেও, কিছুকালের মতো 
আবার সকল পক্ষকে সেই সব ব্যবস্থার একটা পাঁরকজ্পনায় সম্মত করাতে হবে, 
যেসব ব্যবস্থা নানাপ্রকারের প্রশাসানক পাঁরবর্তন সাধনের জন্য প্রয়োজন । 

সকাল বেলার বৈঠক সমাপ্ত হলো তখন, যখন 'জন্না মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা 
করবার জন্য এলেন। গান্ধী-মাউন্টব্যাটেন সাক্ষাৎকারের সময় ফটোগ্রাফারদের 
যেরকম ভিড় দেখোছলাম, সেরকম কোন ভিড় দেখলাম না। সংবাদপন্রের প্রাীতাঁনাঁধ 
ও ফটোগ্রাফারদের সম্পর্কে জিন্নার আচরণে একটা কেতাদুরস্তাঁ ভাব ও ভঙ্গ দেখা 
গেল। মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জন্নার প্রথম সাক্ষাৎ ও আলোচনা সমাপ্ত হবার পরেই 
আ।ন মাউন্টব্যাটেনের কাছে উপাঁস্থত হলাম। সংবাদপন্ে প্রকাশের জন্য যে বিজ্ঞাপ্ত 
দতে হবে, সেটা মাউন্টব্যাটেনকে 'দয়ে অনুমোদন কাঁরয়ে নিতে হবে। বিজ্ঞপ্তির 
সামান্য একট; পাঁরবর্তন ক'রে দিলেন মাউন্টব্যাটেন। 

আগে কথা ছিল, আজ রান্রে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্না ও 'ীজন্লার ভগ্ন 
নারে যোগদান করবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছে, ব্যবস্থা 

ইলো, আশ্বামীকাল সন্ধ্যার সময় ভাইসরয় ভবনে 'জন্না ও 'জন্না-ভশগ্নী িনারে 
আসবেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, 'জিন্নার সঙ্গে আজই আর একটা সাক্ষাৎ ও 
আলোচনা সহ্য করতে তিনি অসমর্থ। আজকের সকালের আলোচনার পর 'জন্না 
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চলে যাবার সময় মাউণ্টব্যাটেনকে বলে গিয়েছেন যে, তান নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
মাউন্টব্যাটেনেরই ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবেন। জিম্লার সঙ্গে আলাপের পর মাউন্ট- 
ব্যাটেনের মনে প্রথম কি ধারণা দেখা দিয়েছে, সেটা মাউন্টব্যাটেনের একটা কথা 
পরি মাউণ্টব্যাটেন বললেন--মাই গড! ভদ্রলোক একেবারে 
িমের মতো উত্তাপহণন। জিন্নার র এই 'হমান্ত ভাব দুর করতেই আমার আলোচনার 
বেশির ভাগ সময় কেটেছে।, 

আজকের লাণ্ের পর কৃষ্ণ মেনন ও ইসমের মধ্যে গান্ধী-প্রস্তাব সম্বন্ধে বশদ 
আলোচনা হলো। মাউণ্টব্যাটেনই দুজনকে এই আলোচনা করতে বলোছলেন। 
মাউণ্টব্যাটেনও সকালের বৈঠকেই জানিয়ে দিয়োছলেন যে, ভারতের বর্তমান শাসন- 
দায়ত্বের ভার গ্রহণের জন্য 'জন্নাকে আমন্ণ করার জন্য গান্ধী মনে মনে প্রস্তুত 
হয়েছেন। গান্ধী এই কথাও বলেছেন যে, তান কংগ্রেসকে এই প্রস্তাবে সম্মত 
করাবেন। সুতরাং কংগ্রেসকে সম্মত করাবার কাজে গান্ধী উদ্যত হবার আগেই 
নেহরুকে একটি কথা জানিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছে। নেহরুকে জানয়ে দিতে 
হবে যে, গান্ধীর এ প্রস্তাব মেনে নেবার কোন প্রাতশ্রাতি মাউণ্টব্যাটেন দেনান। 
গান্ধীর প্রস্তাবে ভাল ক'রে বিশ্লেষণ ও বিচার ক'রে দেখবার অনেক কিছু আছে, 
এ প্রস্তাবে হঠাৎ কোন সম্মাত দান করা সম্ভবপর নয়। 

গান্ধীর দৃম্টিভঙ্গ ও গাম্ধীর এ প্রস্তাবকে মাউন্টব্যাটেন বৈজ্ঞানিক মিঃ 
পাইকের একটা পাঁরকজ্পনার অনুরূপ একটা কল্পনাকাণ্ড বলে মনে করেন। 
মিত্রশান্তর সংযুস্ত “সামারক অপারেশন" বিভাগে মিঃ পাইক কাজ করতেন। তান 
তুষারানার্মত এক 'বিমানক্ষেত্র নির্মাণের পাঁরকল্পনা করোছিলেন। পাঁরকল্পিত এই 
[বমানক্ষেত্রের নাম 'দিয়োছলেন-_হাবাকুক'। তুষার দিয়ে তৈরী এই 'হাবাকুক' 
[বমানক্ষেত্র আকাশে স্বয়ংচালিত হয়ে ভেসে বেড়াতে পারবে। মিঃ পাইকের 
'হাবাকুক' অবশ্য বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার দিক দিয়ে নিতান্ত অসাধ্য কোন পারিকল্পনা 
নয়; কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে সুদূর-পরাহত এবং প্রায়-অসাধ্য একটা কম্ট- 
কষ্পনারই দক্টান্ত। 

সন্ধ্যাবেলা মাউন্টব্যাটেনের ডিনারে মান আম একাই উপাঁস্থত 'ছিলাম। 'জন্লার 
সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকেই শুনলাম । 

[জন্না এসেই কোন রকম আলাপন ভাষায় প্রসঙ্গের উত্থাপন না ক'রে প্রথমেই 
টের রা গাল রর রালাদ বাটি টা কাকা রত 

শী নীটিানিলানান ণজন্নার কথা শেষ হবার আগেই আমি তাঁকে 
বাধা দলাম।, 

জন্নাকে উদ্দেশ ক'রে মাউন্টব্যাটেন বললেন-_“আমি কোন রকমেরই সর্ত 
আলোচনা করতে রাজ নই 'মঃ 'জন্না। এমন 'ি বর্তমান রাজনৌতিক অবস্থা 
সম্বন্ধেও আম আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজ নই, যতক্ষণ না আম আপনার 
সঙ্গে পাঁরচত হবার সুযোগ পাব এবং আপনার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু 
জানবার সুযোগ পাব।, 

মাউন্টব্যাটেনের প্রত্যুত্তরে 'জিন্না একেবারে ঘাবড়েই 'গিয়োছলেন এবং 'কছ্ক্ষণ 
টির রান হারিনিকাদিরির রর সগাদের 
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আলোচনার শেষ 'দিকে তাঁর ভঙ্গশী একটু নরম হয়ে এল। কেমন ক'রে মুসাঁলম 
লীগ মুসলমানদের মধ্যে প্রাতিপাত্ত অন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং স্বয়ং 'জিন্না 
লীগের এই প্রাতিপাত্তর ইতিহাসে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সেই কাহনী 'জল্নার 
মুখ থেকেই শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মাউন্টব্যাটেন। 'জিন্নাও মাউণ্টব্যাটেনের 
এই অনুরোধ রক্ষা করতে রাঁজ হলেন। 

নয়াদিল্লশ, সোমবার, ৭ই এ্রপ্রল, ১৯৪৭ সাল : গত রান্রে জন্না ও জিন্না-ভগ্নী 
মাউন্টব্যাটেন-দম্পাঁতর সঙ্গে ডিনারে যোগদান করোছিলেন। কিভাবে কত মুসলমানদের 
হত্যা করা হয়েছে, তারই কাঁহনী বিশেষভাবে বর্ণনা করলেন 'জন্না। মুসলমানদের 
হত্যা করার এই সব ব্যাপারে যে-সব িভীষকাবৎ হিংস্রতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাও 
বস্তাঁরতভাবে জিল্না বর্ণনা করলেন। 

জন্না বললেন-_'আপনাদের দক থেকে আতি দ্রুত একটা 'সদ্ধান্ত ক'7ে ফেলার 
প্রয়োজন দেখা ীদয়েছে। অস্তচীকংসক সান যেভাবে অপারেশন ক'রে থাকেন, 
সেই ভাবেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে ।” 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন-অপারেশনের আগে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগেরও প্রয়োজন 
হয়।' 

জন্নার সঙ্গে আলাপ ক'রে মাউশ্টব্যাটেন যে আঁভজ্ঞতা লাভ করেছেন তাতে 
মাউশ্টব্যাটেন নিজের সম্বন্ধেই আঁধকতর বিশ্বাসের শান্তি লাভ করেছেন। মাউণ্ট- 
ব্যাটেন কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন-_-জন্না আমার সঙ্গে বাদানূবাদ করতে পারেন, 
কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম তাতে কিছ? হবে না।' 

গান্ধীর সম্পর্কেও মাউন্টব্যাটেনকে কতগাঁল কথা বলেছেন 'জন্না।__গান্ধীর 
নেতৃত্ব মস্ত বড় একটা ধোঁকার ব্যাপার। গান্ধী কর্তৃত্বের আঁধকার পেয়েছেন, অথচ 
দায়ত্ব পালনের কোন বাধ্যতা তাঁর উপর নেই। 

জন্নার এই ব্যাখ্যা 'জিন্না নিজেই আবার ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার জন্য অতাঁত হীতি- 
হাসের প্রসঙ্গ তুলে নানা কথা বললেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর যতবার এবং যে-সব 
সমস্যা ও আলোচনা হয়েছে, সেই সব ঘটনার বৃত্তান্ত থেকে শুরু ক'রে ক্লীপস্- 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ঘটনা এবং ১৯৪২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের ঘটনা 
পর্য্ত তান প্রসঙ্গে টেনে আনলেন। ১৯৪২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনকে 
গান্ধীর “হিমালয়প্রমাণ ভ্রান্তি বলে মন্তব্য করলেন জিন্না। 

জন্না বললেন_-কংগ্রেস শূধূ নিজের জন্যই সব কিছু পেতে চায়। পাকিস্থান 
লাভের সম্ভাবনা ও সুযোগ থেকে আমাকে বাত করার জন্য কংগ্রেস ডোমিনিয়ন 
স্টেটাস্ পর্্ত মেনে নিতে রাজ হবেন। 

জন্নার উপর বর্তমান ভারতের শাসনদায়িত্ব এবং মাল্লমণ্ডল গঠনের ভার অর্পণ 
করার যে প্রস্তাব গান্ধী করেছেন, সে প্রস্তাবকে মাউণ্টব্যাটেন শুধু বিবেচনা ক'রে 
দেখবার যোগ্য একটা প্রস্তাব বলে মনে করেন। এর বোৌশ ছু গুরুত্ব আরোপ 
করার মত কোন চিন্তা তাঁর মনে এখনো স্থান লাভ করোন। গান্ধীর শেষ চিঠি 
আজকের স্টাফের বৈঠকে পড়ে শোনালেন ইস্মে। এই চিঠির বন্তব্যের মধ্যে গান্ধী- 
মাউন্টব্যাটেনের চুক্তির বীজ রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মাউশ্টব্যাটেন অবশ্য 
এটা উপলাব্ধ করছেন যে, গভনমেন্ট গঠনের দায়িত্বের মধ্যে 'জন্বাকে আনতেই হবে, 
কিন্তু কিভাবে সেটা হতে পারে, সে সম্বন্ধে স্স্পম্টভাবে কিছ ধারণা ক'রে উঠতে 
পারছেন না মাউন্টব্যাটেন। 



৩২ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

মাউন্টব্যাটেন ও 'জন্নার প্রথম সাক্ষাতের সময়, আলোচনার ঠিক আগে যখন 
ফটোগ্রাফারেরা ফটো তুলবার জন্য ক্যামেরা তুলে দাঁড়ালেন তখন জিন্না লোড, 
মাউন্টব্যাটেনের কাছে নিজেকে রাঁসক প্রাতিপন্ন করার চেস্টা করতে ?গয়ে বললেন,_ 
'দুই কণ্টকের মাঝখানে একটি গোলাপের মতো আপাঁন এখন দাঁড়িয়ে থাকুন।' কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, ফটো যখন তোলা হলো, তখন দেখা গেল যে 'জিন্নাই গ্রুপের মাঝখানে 
দাঁড়য়ে রয়েছেন। 

নয়াদল্লী, মঙ্গলবার, ৮ই এ্রাপ্রল, ১৯৪৭ সাল : আজকের স্টাফের বৈএকে 
1লয়াকতের একটি চিঠির বন্তব্য নিয়ে আলোচনা চলল। িলয়াকং আঁভযোগ 
করেছেন যে, ভারতীয় বাঁহনশতে মুসলমান সৌনকের সংখ্যা হিন্দু সৈনিকের তুলনায় 
অনেক কম। লিয়াকং চাইছেন, আবলম্বে ভারতীয় বাহিনীকে উপযুস্তসংখ্যক 
মুসালম সৌনক নিয়ে পুনর্গঠিত করা হোক্, যাতে যথাকালে 'হন্দুস্থানের ও 
পাঁকস্থানের জন্য এ বাঁহনীকে দুট বাহনীতে ভালভাবে ভাগ করে ফেলা 
সম্ভবপর হতে পারে। ইসূমে বললেন, লিয়াকতের এই 'চাঠির বন্তব্য ববেচনা ক'রে 
কোন ব্যবস্থা করা উচিত হবে না। করলে, সেটা রাজনোতিক প্রম্নটাকেই বিশেষ 
একটা পাঁরণামের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টায় পাঁরণত হবে। ঘযতাঁদন না ভাইস্রয় 
মহামান্য ইংলশ্ড-নূপাঁতির গভরন্নমেন্টের কাছে কোন সিদ্ধান্ত বা পাঁরকজপনা 
উপাস্থিত করছেন, ততাঁদন পর্যন্ত মাল্দ-ীমশনের প্রস্তাবই আমাদের কর্মপল্থার প্রধান 
নিয়ামক হয়ে থাকবে। মীন্ন-মিশনের প্রস্তাবে ভারতের জন্য একটি অখন্ড সৈন্য- 
বাঁহনী রাখবার নীতিই স্বীকৃত হয়েছে। সৃতরাং িয়াকতের চিঠি বিবেচনা ক'রে 
কোন নতুন ব্যবস্থার উদ্যোগ করলে এ নীতিরই অন্যথা করা হয়। মাউণ্টব্যাটেনও 
এই আভমত প্রকাশ করলেন যে, ব্রীটশের ভারত-ত্যাগের পূর্বেই ভারতীয় বাহনীকে 
খাঁণ্ডত করা চলতে পারে না। 

নয়াদল্ল সী, বুধবার, ৯ই এাপ্রল, ১৯৪৭ সাল : সাম্প্রদায়ক অশান্তি নিরোধের 
জন্য ভারতের দুই প্রধান রাজনোতিক দলের পক্ষ থেকে একটা শান্তি-চুক্তির মতো 
প্র্ভাব গ্রহণের ও ঘোষণ।র যে প্রয়োজন হয়েছে বলে মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন, 
সে সম্বন্ধে গতকাল 'জন্নাকে কয়েকাট প্রশ্ন ক'রে জন্নার আভিমত জানবার চেষ্টা 
করেছেন মাউন্টব্যাটেন। একেবারে সোজাসাজ ও স্পম্ট ভাষায় জিন্নাকে প্রশ্ন 
করেছেন- সাম্প্রদায়ক অশান্তি বন্ধ হোক্, এটা আপনি সাত্যই চান ক নাঃ 
আর একটা প্রশ্ন, জিন্না যাঁদ এইরকম শান্তির আবেদন ঘোষণা করেন, তবে 
তাতে মুসলিম লীগকে কোন রকমের রাজনৌতিক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে 
ক না? আলোচনার পর 'জন্না শেষ পর্যন্ত শান্তির আবেদন ঘোষণা করার প্রস্তাবে 
সম্মাত দান করেছেন। 

স্টাফের বৈঠক সমাপ্ত হবার পর আম আজ 'জন্নার ভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেছি। আওরঙ্গজেব রোডের ধারে অবাস্থত 'জিন্নার এই বাসভবনাটি 
দেখতে মসাঁজদেরই মতন। ঘরের ভিতর একটা তাকের উপর এক কাঠের গায়ে 
রুপোর পাত বাঁসয়ে তৈরী-করা ভারতের একটা মানাচত্র রয়েছে। মানাচত্রের 
পাঁকস্থান অংশাঁট হলো সবুজ রঙ্র। প্রথম 'দনের সাক্ষাতে জিন্নার যে আচরণ 
দেখেছিলাম, তার তুলনায় আজকের আচরণে তিনি অনেক বেশি সৌজন্য দেখালেন। 
'জিন্না বললেন, নাঁখল ভারত সংবাদপন্র সম্পাদক সম্মেলন নামে যে সম্ঘটি রয়েছে, 
সোট হলো একটি বিশুদ্ধ 'হন্দু সঙ্ঘ। মুসলমানের সংবাদপন্র বলতে 'ডন' নামে 
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মাত্র একটি সংবাদপন্রই আছে বলে জিন্না মনে করেন। 'জন্বাই হলেন ডন পান্রকার 
স্বত্বাঁধকারণী। 

জন্না বললেন-_াকন্তু এটা জেনে রাখবেন যে, আমি কোন দিনই এই পান্রকার 
সম্পাদকীয় মতামতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কার না। সম্পাদক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও 
স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও ইচ্ছা অনুযায়ী আভমত ব্যন্ত ক'রে থাকেন ।, 

সঙ্গে সঙ্গেই 'নার্বকারভাবে আর একটা কথা বললেন 'জন্না_সম্পাদক অবশ্য 
বরাবর আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন ।, 

আলোচনার শেষাঁদকে 'জন্না নোয়াখালর প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। 'তাঁন বললেন, 
নোয়াখালিতে মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত 'হল্দু-হত্যার যেসব [ববরণ প্রকাশিত 
হয়েছে, সেগ্যাীল সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবরণ। প্রথমে রটনা করা হয়োছল যে, কয়েক 
হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে । 'জন্না বললেন- শেষ পযন্ত দেখা গেল যে, এক 
শত জনের চেয়ে সামান্য কিছু বোৌশসংখ্যক নিহত এবং এক শত জন আহত হয়েছে। 

আজ বিকালে নেহরুর ভবনে এসে চা খেয়েছি। ইন্দিরা ও কৃষ্ণ মেনন মুসাঁলম 
লীগের উদ্ভব এবং লীগের নেতাদেরও নেতৃত্বের উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে বললেন যে, জন্মের দিক দিয়ে স্বয়ং জিন্না একজন হিন্দুই ছিলেন। কৃষ্ণ 
বললেন, কংগ্রেস যোঁদন থেকে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করলেন, সেই দিন থেকেই লীগের 
একটা মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা কারও কারও চোখে পড়ল। তার আগে লীগকে 
কোন গরুত্বই দেওয়া হতো না। 'ব্রাটশের উৎসাহে ও সমর্থনে লীগ পুষ্ট হয়েছে। 
আমাকে গোয়ালয়রে গিয়ে দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সম্মেলনের আঁধবেশন দেখবার জন্য 
অনুরোধ করলেন কৃষ্ণ। তিনি বললেন, প্রজা-সম্মেলনের বতমান সভাপাঁত নেহরু 
এই আঁধবেশনে কাশ্মীরের মুসলমান কংগ্রেসের নেতা শেখ আবদূল্লার উপর 'নাঁখল 
ভারত প্রজা-সম্মেলনের সভাপাঁতত্বের দায়িত্ব অর্পণ করবেন। শেখ আবদূল্লা এখন 
কাশ্মীরের কারাগারে রয়েছেন। 

বুঝতে পারাছ, শুধু রাজনোতিক উত্তাপই নয়, প্রাকীতিক উত্তাপও কত দূত বেড়ে 
চলেছে । গতকাল ব্যারোমিটারে দেখেছিলাম, তাপের মান্না ১০০ 'ডগ্রীতে এসে 
পেশছেছে। নেহরুও যথার্থ একটি মন্তব্য করোছলেন-_-“উত্তাপের কথা যতই বোঁশ 
চিন্তা করা যায়, ততই বোশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতেও হয়।” 

নয়াদল্লী, শুক্রবার, ১১ই এপ্রল, ১৯৪৭ সাল : মান্দামিশনের প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে যে বিশেষ একটি কারণে 'জন্না পূর্বে আপাত্ত তুলোছিলেন, সে-বিষয় 
মাউণ্টব্যাটেন আজকের স্টাফের বৈঠকে বললেন। ইচ্ছা করলেও কয়েকটি প্রদেশ 
গ্রুপ থেকে ববাচ্ছন্ন হতে পারবে না, বড় জোর এক গ্রুপ থেকে অন্য গ্রুপে যোগদান 
করতে পারবে, এটাই ছিল 'জন্নার আপাত্তর বিষয়। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন, এখন কংগ্রেসও স্বীকার করে নিতে রাজ হয়েছেন যে, 
ইচ্ছা করলে গ্রুপ থেকে নিজেকে 'বাচ্ছন্ন করবার আঁধকার প্রদেশগুঁলকে দেওয়া যেতে 
পারে। মাল্লসমিশনের প্রস্তাবে সমগ্র ভারতকে নিয়ে যে একাঁট ইউনিয়ন রচনার 
পাঁরকল্পনা স্থান লাভ করেছে, সেই ইউনিয়ন পাঁরকজ্পনাকেই সর্বতোভাবে অক্ষর 
রাখার উপর কংগ্রেস জোর 'দিয়েছেন। ভাইসরয়ের ডেপ্নাট প্রাইভেট সেকেটাঁর 
আইয়ান স্কট বললেন যে, 'বাভন্ন গ্রুপগ্ালকে এক ইউনিয়নের অধীনে যুস্ত ক'রে 
রাখাই মাল্লিমশনের প্রস্তাবের অন্ত্ণীহত আসল তত্ব । মাউণ্টব্যাটেন আজ যে-সব 
কথা বললেন, তাতে তাঁর চিন্তার প্রকৃতিও অনেকটা স্পঙ্ট ক'রে বুঝতে পারা গেল। 

৩ 



৩৪ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্পর্কে যে নীতি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হবে, তাতে এটাই 
সপম্ট ক'রে দেওয়া হবে যে, ভারতায় জনসাধারণ যেভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর চাইবেন 
সেইভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এটা স্পম্টভাবে ভারতীয় জনসাধারণের 
পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। সুতরাং দেশ খণ্ডনের পন্থায় অথবা অন্য কোন পল্থায় 
ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে কি হবে না, সেটা ভেবে স্থির করবার সযোগ ভারতীয় 
জনসাধারণকে এখন 'দিতে হবে। 

নয়াদিল্লশী, শনিবার, ১২ই এ্রৃপ্রল, ১৯৪৭ সাল : মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে 'জিল্নার 
যে শেষ সাক্ষাৎ হয়েছে, সেই সাক্ষাতের সময় 'জন্না নাটকীয় ভগ্গণীতে একাঁট সঙ্কন্গপ 
মাউন্টব্যাটেনের কাছে উপাঁস্থত করেছিলেন । পাঁকিস্থানকে কমনওয়েলথের অন্তভু্ত 
করবার সঞ্কল্প মাউন্টব্যাটেনের কাছে ঘোষণা করেছিলেন 'জিন্না। জিন্নার এই প্রস্তাব 
শুনেও কোনরকম আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ করেনাঁন মাউন্টব্যাটেন। জিন্নার হাব-ভাব 
দেখে বুঝতে পারা গেল যে, মাউণ্টব্যাটেনের এই আচরণে তিনি মনে মনে অত্যন্ত 
1বচাঁলত হয়ে পড়েছেন। এই ঘটনার 'ববরণ মাউশ্টব্যাটেনই আজ আমাদের বললেন। 

আজকের বৈঠকে আমরা মন খুলেই ক্ষমতা হস্তান্তরের পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে দুটি 
পদ্ধাতর কথা বিশদভাবেই আলোচনা করলাম। “ইউীনয়ন পাঁরকজ্পনা' অথবা 'বল্কান 
পাঁরকজ্পনা' ? মাউন্টব্যাটেন বললেন যে, তান এই ধাঁধার মতো সমস্যার একেবারে 
মূলে গিয়ে সমাধানের জন্য একটা প্রচেষ্টার উপায় সন্ধান করবেন। 'তনি প্রথমে 
চেম্টা করবেন যাতে কংগ্রেস মান্নীমশনের প্রন্তাবকে সম্পূর্ণরূপেই মেনে নিতে রাজ 
হন। কংগ্রেস মন্নিমিশনের প্রস্তাবে রাঁজ হলে মাউশ্টব্যাটেন তারপর 'জন্নাকে দুটি 
পথের একটি পথ বেছে নেবার জন্য আবেদন করবেন। হয় মাল্নামশনের প্রস্তাবে 
সম্মত হয়ে ইউনিয়ন স্বীকার ক'রে নেওয়া, নয় কিছ অংশ কেটে-বাদ-দেওয়া অর্থাৎ 
হুস্বীকৃত পাকিস্থান গ্রহণ করা। জর্জ আযাবেল এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, 
কংগ্রেস তাঁর নীতি পাঁরবর্তন করবেন বলে মনে হয় না। উত্তর ভারতের গ্রপগীলর 
উপর কংগ্রেস এরই মধ্যে এমন চাপ দিয়ে ফেলেছেন যে, তার ফলে মুসালম লীগ 
পাঁছয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। 
ঠা এক করেন 

করেছিলেন সে প্রস্তাব কংগ্রেস মেনে নিতে পারেননি । গান্ধী আরও জানিয়েছেন যে, 
ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় সম্পর্কে ভাবষ্যতে যে-সব আলোচনা হবে, তার মধ্যে তানি 
নিজে আর থাকবেন না। কংগ্রেসের ওয়াঁকং কামাটর উপরেই আলোচনার সব দাঁয়ত্ব 
1তনি ছেড়ে 'দিচ্ছেন। 

মাউন্টব্যাটেন আমাদের বললেন যে, 'তনি গান্ধীকে এখনো আলোচনার ব্যাপারে 
রাখবার চেম্টা করবেন। কংগ্রেস যা'তে মন্মিমশনের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে, 
তার জন্য কংগ্রেসকে বুঝিয়ে প্রভাবিত করার জন্য গান্ধীর প্রয়োজন আছে । মাউণ্টব্যাটেন 
এটা বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, একটি ইউীনিয়ন প্রাতষ্ঠার জন্য মনের গভীরে 
একটা প্রবল আগ্রহ এখনো কংগ্রেসের 'চন্তাকে প্রভাবিত করছে। 

নয়াদল্লী, সোমবার, ১৪ই এরীপ্রল, ১৯১৪৭ সাল : 'হন্দুস্থান টাইমস পান্িকায় 
এই মর্মে এক প্রবন্ধ বের হয়ে গিয়েছে যে, গান্ধী, জন্লা ও কৃপালনীর স্বাক্ষারত 
এক 'শান্তি-আবেদন' শীঘ্রই প্রচারিত হবে। এই "শান্ত-আবেদন' প্রকাশের জন্যই 
ব্যবস্থা করার চেম্টাতে মাউন্টব্যাটেন কয়েকাঁদন ধরে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। এর মধ্যে 
একটা সমস্যাও দেখা 'দয়েছে। কংগ্রেস চাপ দয়েছেন যে, শান্তি-আবেদনে কংগ্রেস- 
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সভাপাঁতি কৃপালনাও স্বাক্ষর দান করবেন এবং জিন্না কৃপালনীর স্বাক্ষর-দানের 
প্রস্তাবে আপাঁন্ত করছেন। এখনো ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি, অথচ সংবাদটা এরই মধ্যে 
প্রচারত হয়ে গেল। ইসূমে ও মিয়েভিল বললেন যে, হিন্দুস্থান টাইমসের এই 
প্রবন্ধের এই ফল হবে যে, জিন্না আর শান্তি-আবেদনে স্বাক্ষর করতে রাজিই হবেন 
না। কেমন ক'রে শান্ত-আবেদন রচনার কথা সংবাদপন্র জানতে পেরেছে, সে সম্বন্ধে 
প্রন ক'রে মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে আজই একটি পন্র দেবেন বলে ঠিক করলেন। 

শেষ পর্যন্ত মাউশ্টব্যাটেনের ধৈর্য এবং ইচ্ছাশীন্তর জয় হলো। শান্ত-আবেদনে 
শুধু গান্ধী এবং 'জিন্না স্বাক্ষর-দান করেছেন। কৃপালনীকে স্বাক্ষর-দান করবার 
জন্য আহবান করা হয়ান, সৃতরাং 'জন্নার ইচ্ছার মর্যাদাও রাক্ষত হয়েছে। গান্ধী 
বস্তুত এই দাঁললে দ:জায়গায় তাঁর নাম স্বাক্ষারত করেছেন। একটি স্বাক্ষর 
ইংরাজীতে এবং একাঁট স্বাক্ষর উ্দতে। 
আগামীকাল হবে গভর্নর সম্মেলন। তার আগেই 'বাভন্ন রোসডেণ্টদের নিয়ে 

মাউন্টব্যাটেনের একটা আলোচনা-পর্বও অন্বান্ঠত হয়ে যাবে। 
মাউণ্টব্যাটেন তাঁর নিজের 'বিবেচনা অনযায়ী যে পাঁরিকজ্পনার খসড়া রচনা 

করেছেন, সেই খসড়া গভর্নরদের বিবেচনার জন্য উপাস্থত করা হবে। গভর্নরদের 
আভমত সুস্পম্টভাবে জেনে ও বুঝে নিয়ে তবে মাউন্টব্যাটেন তাঁর পাঁরকজ্পনাকে 
চূড়ান্ত রূপ দান করবেন। 

যে কয়াট প্রধান কর্মনীতির উপর 'ভীত্ত ক'রে মাউন্টব্যাটেন তাঁর পাঁরকল্পনার 
খসড়া রচনা করেছেন, সেগঁলকে সংক্ষেপে বলা যায় : 

(১) যাঁদ দেশখণ্ডন করতেই হয়, তবে দেশখণ্ডনের দাবীর দাঁয়ত্ব এবং দেশ- 
থণ্ডনের জন্য প্রয়োজননয় ব্যবস্থা পালনের দায়ত্ব মোটামুটিভাবে ভারতাঁয় জন- 
সাধারণেরই দাঁয়ত্ব হিসাবে গণ্য করা হবে। 

(২) সাধারণত, প্রদেশগ্ীলকে তাদের 'নিজের ইচ্ছানুযায়ী ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের 
আঁধকার দেওয়া হবে। 

(৩) ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্তমান বাংলা ও পাঞ্জাবকে তাদের আঁধবাসণদের 
সাম্প্রদায়ক পরিচয় অনুসারে আপাতত হহিন্দুপ্রধান এবং মুসলমানপ্রধান দুই অণ্ুলে 
একটা আনূমানক সামারেখার দ্বারা ভাগ ক'রে নতে হবে। 

(৪) বাংলা প্রদেশ খাণ্ডত হলে আসামের মুসাঁলমপ্রধান শ্রীহট্র জেলাকে তার ইচ্ছা 
অন্যায়ী মূসলিম-প্রদেশাণ্চলে যোগদান করবার অথবা না করবার আধকার এবং 
সুযোগ দিতে হবে। 

(&) উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশে নতুন ক'রে সাধারণ নির্বাচন অনূচ্ঠানের 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

হায়দ্রাবাদের প্রধান মল্লী স্যার মিরা ইসমাইলও এসেছেন। মির্জা ইসমাইল 
বললেন যে, নিজাম সম্ভবত শীঘ্রই 'জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। নিজের ব্যন্তিগত 
অবস্থার কথাও বললেন মিরা ইসমাইল। তাঁর উপর নিজামের আস্থা আত দত 
ফুরিয়ে আসছে এবং তান মনে করছেন যে, নিজামের প্রধান মীন্ত্বের পদে বৌশ 
[দিন আর তাঁকে থাকতে হবে না। 
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নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১৫ই এপ্রল, ১৯৪৭ সাল: আজ গভর্নর সম্মেলনের 
আঁধবেশন শুরু হয়েছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 
ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে ফেলবেন, এই ঘোষণা সত্য সত্যই অক্ষরে অক্ষরে প্রাতপাঁলিত 
নাও হতে পারে বলে ধারণা করার মতো যাঁদ কোন সংশয়ী টমাস এই সম্মেলনে 
থেকেও থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে এখন সে ধারণা পারবর্তন ক'রে ফেলাই কতব্য। 
মাউ্টব্যাটেন তাঁর উদ্বোধনী বন্তৃতায় এই আবেদন জানালেন। 

'বাভন্ন প্রদেশের এগারজন গভর্নর এই সম্মেলনে উপাঁস্থত হয়েছেন। বাংলার 
গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বারোস অসংস্থ হওয়ায় তাঁর প্রাতানাধ হয়ে এসেছেন তাঁর 
সেক্লেটার জে, বি, টাইসন। 

স্যার জন কলাঁভল ও স্যার আঁ্চবল্ড নাই, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রোসডোন্সির দুই 
গভর্নর ভারত থেকে ইওরোপায়দের অপসারণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের আভমত বেশ 
দৃঢ়তার সঙ্গেই ব্যস্ত করলেন। পাঞ্জাবের গভর্নর ইভান জেখাকন্স পাঞ্জাবের আশঙ্কাপর্ণ 
অবস্থার গুরুত্বের প্রাত দূম্টি আকর্ষণ করলেন। বিহারের গভর্নর স্যার হিউ ডাও 
বললেন যে, চার কোট আঁধবাসঈর প্রদেশ বিহারে মান্র পণ্চাশ জন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী 
রয়েছেন। সূতরাং, তাঁর প্রদেশে আইন ও শৃঙ্খলার কতটুকু আস্তত্ব আছে, সে 
সম্বন্ধে না বুঝবার মতো কোন অস্পম্টতা আর নেই। আসামের গভর্নর স্যার 
এন্ড্রু ক্লো ইওরোপাঁয় চা-কর'দের সম্বন্ধে বললেন। 'তিনি বললেন, চা-কর'দের যে-সব 
যুবতী স্ত্রী বর্তমানে আসামেই স্বামীর সঙ্গে রয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। 
অতাঁতে কখনো এত বোঁশ সংখ্যায় ইওরোপায় যূবতী মহিলা আসামে ছিলেন না। 
টাইসন বললেন, বাংলা প্রদেশে বিশ হাজার ইওরোপীয়ান রয়েছেন। কলকাতার 
বাইরে অন্যান্য জেলায় যে-সব ইওরোপাঁয় রয়েছেন, তাঁদের অবস্থা সম্পকেই তান 
বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। টাইসন অনুভব করছেন যে, বাংলা প্রদেশে শান্তি 
ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার সুযোগ এবং সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাতেই কম্যুনিস্টদের আন্দোলন বৌশ প্রবল এবং এটাও 
দেখা শি যে, কম্যুনিস্টদের আন্দোলন সুস্পজ্টভাবেই ইওরোপায়দের বিরুদ্ধাভিমূখী 
হয়ে | 

নয়াদল্লশ, রবিবার, ২০শে এ্রীপ্রল, ১৯৪৭ সাল : ভারত সরকারের সংবাদ- 
দপ্তরের সেক্কেটাঁর জি এস বজম্যানের সঙ্গে আজ ইম্পিরিয়াল হোটেলের লনে বসে 
আমরা ভোজ খেলাম। গান্ধী-জিন্না আবেদন প্রচারের ব্যাপার সম্পর্কে আম এর 
আগেই বজম্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পাঁরাচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম । নয়াঁদল্লীর 
প্রথম গ্রীম্মের এই সন্ধ্যাঁট বেশ স্নিশ্ধ ও মনোরম। লনের উপর প্রখর বিদ্যুতের 
আলো ছাঁড়য়ে রয়েছে। নিমন্ত্িতেরা বাস্কেট চেয়ারে বসে পানপারে লম্বা লম্বা 
চুমুক দিচ্ছেন। দূরে ধাবমান টাঙ্গার টুং-টং ঘণ্টাধ্ৰনি শ্রুতিমধুর হয়ে বাজছে। 
মাঝে মাঝে এই লনেরই ঘাসের উপরে হঠাং এক আগন্তুক শেয়ালের ছায়া দেখা 
দিয়ে, তার পরেই দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। 

বজম্যান বললেন যে, বল্পভভাই প্যাটেলের দপ্তরে এতাঁদন ধরে কাজ ক'রে 'তানি 



গভর্নরবর্গের বিরেচনায় ৩৭ 

এঁ মাননষাঁটর সম্বন্ধেই যে আভজ্্তা লাভ করেছেন, তাতে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে, 
প্যাটেলই হলেন ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বৌশ শান্তমান। যাঁদ প্যাটেলকে 
বাদ দিয়ে কোন আলোচনা বা 'সিম্ধান্ত করা হয়, তবে সে আলোচনা বা সিদ্ধান্তের 
দ্বারা কোন ফলই হবে না। 

ডোঁল টৌলগ্রাফের কাঁলন রীড উপাঁস্থত ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপার সম্বন্ধে 
কাঁলনকে এক রকমের বিশেষজ্ঞই বলা যায়। মিশরে থেকে তান মুসাঁলম সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে বশেষ অধ্যয়নও করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে কলিন বললেন যে, ?তাঁন নিজে 
আরবা ভাষাতে লাখত মূল কোরাণ পাঠ করেছেন। কোরাণ সম্বন্ধে 'জন্লার জ্ঞান, 
শিক্ষা ও ধারণা অনেকবার যাচাই ক'রেও দেখেছেন কালন। কাঁলন বললেন-জন্নার 
সঙ্গে আলোচনা করার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, পাঁবন্র কোরাণে বার্ণত ধর্মতত্ত 
সম্বন্ধে স্বয়ং মহম্মদ আল 'জন্নার তুলনায় আমার জ্ঞান অনেক বোশ। | 

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের মূসলিম লীগের কতটা ঘানষ্ঠতা বা 
অন্তরঙ্ঞতা আছে বলে আপাঁন মনে করেনঃ আমার এই প্রশ্নের উত্তরে কাঁলন 
বললেন যে, সম্প্রাত মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে যে মিশন এসোছলেন, তাঁরা 'জিন্না 
এবং মূসালম লীগের প্রাত সহানুভূতি বা আগ্রহের ভাব বিশেষ কিছ: প্রদর্শন 
করেননি । 

আমি বললাম-_কিন্তু পৃথবীর লোক এই ধারণা করে যে, ভারতের মুসলমান 
ও অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা এঁক্যের ভাব এবং বোধ 
আছে। 

কাঁলন বেশ জোর দিয়েই বললেন, ধমগ্গত এঁক্যের উপর সাম্মলিত ইসলাম নামে 
সত্য সত্যই কোন ভাবৈক্যের ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে, এমন ঘটনা আজ পর্যন্ত 
কখনো বাস্তবে ঘটতে দেখা যায়নি। 

নয়াদিল্লশী, মঙ্গলবার, ২২শে এ্রীপ্রল, ১৯৪৭ সাল : মাউন্টব্যাটেন আজ বললেন 
যে, বস্তুত ভারতের সমগ্র জনসাধারণের প্রায় অর্ধাংশের যাঁরা প্রাতানাধ, তাঁরা 
সকলেই কমনওয়েলথের অন্তভূস্ত হবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন। মহদলিম 
লীগ, তপশীলী ফেডারেশন এবং দেশীয় রাজ্যগাঁলর রাজন্যবৃন্দ, এরা সকলেই 
কমনওয়েলথে থাকবার পক্ষপাতী । মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কমনওয়েলথে থাকবার ইচ্ছা 
এবং অনুরোধ জ্ঞাপন ক'রে এ*রা যেন 'ব্রটেনের প্রীত মস্ত বড় একটা অনঃগ্রহ করছেন, 
এই রকমই একটা ভাব এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। 

মাউণ্টব্যাটেন আজ আবার সেই পুরনো আভিমতের কথাই তুলে বললেন যে, 
মল্লি-মিশনের প্রস্তাবকেই কিছুটা পরিবর্তন ক'রে একটা নতুন নাম ও রূপ 'দিয়ে 
পুনজাবত করা যেতে পারে। মন্দ্রি-মিশনের মূল প্রস্তাবে পরিবর্তনের ব্যবস্থা- 
গুলি যেভাবে উপাঁষ্থত করা হয়োছল, তারই মধ্যে একাঁট ভুল হয়েছিল বলে 
মাউন্টব্যাটেন মনে করেন। ভুলটা হলো মনস্তত্বগত। কতগুলি মানাঁসক অবস্থার বাস্তব 
সত্যতা সম্বন্ধে এ প্রস্তাবে সতর্কতার অভাব ছিল। যাঁদ দুটি স্বতন্ত্র সার্বভোম 
রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার নীতি গৃহীত হয়, তবে দুই রাষ্ট্রের সার্বভৌমতার ভিতর 'দিয়েই একটা 
ইউনিয়ন সৃম্টিও সম্ভবপর । হুস্বীকৃত অর্থাৎ একটা কাটা-ছাঁটা পাকিস্থানের সঙ্গো 
যাঁদ একটা সাত্যকারের স্বাধীন কেন্দ্র দান করা হয়, তবে মুসলিম লগ মাল্ম-মশনের 
প্রস্তাবত “"' এবং গ' গ্রুপ নামক দ্যাট বৃহত্তর পাকিস্থান-অণ্চলের পাঁরবর্তে এই 
হস্বীকৃত গ্রহণ করতে রাজ হবেন। 



৩৮ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

নয়াদিললী, বুধবার, ২৩শে এপ্রল, ১৯৪৭ সাল : আজ সকালে জিন্নার সঙ্গে 
মাউন্টব্যাটেনের পুরো তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। জর্জ আবেল আমাকে বললেন 
যে, আজকের আলোচনায় 'জিন্নার কথাবার্তায় একটা 'নার্বরোধের ভাবই ছিল। মাঝে 
মাঝে জিন্না ইচ্ছা ক'রেই রূঢ় ভাব অবশ্য দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু মোটামুটি তিনি পরের 
যান্ত ও দাবীকে বুঝে দেখবার মতো সাঁহফু মনোভাবের পাঁরচয় 'দিয়েছেন। 

পাঞ্জাব ও বাংলা যে খাণ্ডত হবে, এটা 'জন্না এখন অমোঘ বলেই ধরে 'নিয়েছেন। 
এই দুই খশ্ডিত প্রদেশের সীমানা কি হবে, সে সম্বন্ধেও 'িতনি মাউণ্টব্যাটেনকে 
কোন প্রথ্ন করেনানি, মাউন্টব্যাটেনও তাঁকে কিছ বলেননি । 'জন্না এখন উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের ভাঁবষ্যং সম্পকেহি তাঁর বন্তব্য উত্থাপন ক'রে 'যান্তর মর্যাদা রক্ষার 
জন্য আবেদন" করেছেন। সাঁমান্ত প্রদেশে লীগ যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" চাঁলয়ে যাচ্ছেন, 
সে সংগ্রাম প্রত্যাহারের জন্য মাউন্টব্যাটেন তাঁকে কোন অনুরোধ না করায় 'তাঁন বেশ 
স্বাস্তও বোধ করেছেন। 

মাউণ্টব্যাটেনকে জিম্লা বলেছেন-“ইওর এক্সেলোন্স, আপনাকে আম আমার 
মনের কথা অকপটভাবেই বলতে পাঁর। হিন্দুদের সঙ্গে কোন কাজ করা 
একেবারেই অসাধ্য। হিন্দুরা অদ্ভূত, ওরা সব সময় এক টাকার বদলে সতর আনা 
দাবী করে।” 

জর্জ আযাবেল আমাকে বললেন-_“আমও মনে কার যে, জিন্নার এই মন্তব্যের 
মধ্যে সত্যতা আছে। মুসলমানদের বন্তব্যের তুলনায় 'হন্দুদের বন্তব্য অবশ্য অনেক 
বোশ সঙ্গত, কিন্তু হিন্দুরা তাদের দাবীর মান্না বোশ বাঁড়য়ে 'দয়ে সব সময় 
নিজেদেরই বন্তব্যের জোর ক্ষুম্ম ক'রে থাকেন।” 

নয়াদিল্লী, শক্রবার, ২৫শে এপ্রল, ১৯৪৭ সাল : ক্ষমতা হস্তান্তরের পাঁরকল্পনার 
খসড়া নিয়েই আজ আবার আমাদের স্টাফের আলোচনা হলো। 

দেশ খণ্ডনের ব্যবস্থা পঁরহার করতে হলে যাতে একরাম্ট্রীয়তার 'ভান্ত লাভের 
মতো কোন ব্যবস্থা করার পথ উন্মুক্ত থাকে, তার জন্য মাউন্টব্যাটেন তাঁর খসড়া- 
পাঁরকজ্পনার ঘোষণায় একটা নতুন অনুচ্ছেদ জুড়ে 'দিয়ে এক্যের পথ খোলা রাখার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। মাল্-মিশনের প্রস্তাবে উল্লিখিত ব্যবস্থারই মতো 
বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা এবং সংযোগব্যবস্থা নামক 'তিনাট শাসাঁনক বিষয়ের 
পঁরচালন-ক্ষমতা একই কেন্দ্রের উপর অর্পণ ক'রে দূই রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ একটি 
ধরনের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে যাঁদ দুই পক্ষ সম্মত হন, তবে সেই প্রস্তাব 
মাউন্টব্যাটেন অবশ্যই বিবেচনা করবেন। এই মর্মে একাঁট অনূচ্ছেদ এই খসড়া- 
পাঁরকজ্পনায় যস্ত ক'রে দতে চাইছেন মাউন্টব্যাটেন। মান্তি-মিশনের প্রস্তাবে 
উল্লিখিত ব্যবস্থার যে বিষয়টি নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেটি এই যে, কেন্দ্রে 
[হন্দুরা ইচ্ছা করলেই সংখ্যাগ্রৃত্বের জোরে চিরকাল কেন্দ্রের সংখ্যালঘু মুসলমানদের 
অভিমত ভোটের জোরে হারিয়ে দিতে সক্ষম হবে, এবং সংরক্ষিত এ 'তিনাট ক্ষমতা- 
বিষয়ের সাহায্যে মুসলমানদের দাবী দমন করতেও হিন্দুরা পারবে। এই সম্ভাবনা 
পারহার করতে হলে কেন্দে হিন্দস্থান ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যায় সমান 
সমান করতে হয়। যাঁদ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের সমসংখ্যক প্রাতনাধিত্বে একাঁট 
কেন্দ্র গঠন ক'রে সমগ্র ভারতে একরাস্ট্রীয়তার একটা বিশেষ রূপ ও গঠন সূন্টি 
সম্ভবপর হয়, তবে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসাম প্রদেশকেও সম্ভবত অখাণ্ডিত রাখা 
যাবে। 



গভর্নরবর্গের বিবেচনায় ৩৯ 

আযবেল বললেন যে, কেন্দ্রে দুই রাষ্ট্র প্রাতনাধিত্বের এই ধরনের সংখ্যাগত 
সমতার দ্বারাই ক্ষমতার সমতা প্রাতম্ঠিত হতে পারে না। হন্দ্স্থান ও পাকিস্থান 
নামে দুই ভিন্ন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের রান্ট্রগত শান্ত এবং যোগাতার সমতার উপরেই 
প্রকৃত সমতা নির্ভর করে। 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তান আ্যাবেলের এই য্যান্তর সারবন্তা উপলাব্ধ করেন। 
বন্তব্য আর একট স্পম্ট ক'রে এবং ব্যাখ্যা ক'রে মাউশ্টব্যাটেন বললেন-_“আমার 
উদ্দেশ্য হলো, যাতে ভোটাধক্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার রীতির পারবর্তে 
কেন্দ্রে দুই সার্বভৌম রাস্ট্রের অথবা দুটি ভিন্ন ব্লকের প্রাতীনাধবর্গ পরস্পরের সঙ্গে 
আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাত অনুসরণ করেন, এই রকমই একটা ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা।” 

কলকাতা শহরের ভাঁবষ্যং 'নয়ে নানা জল্পনা ও আশঙকা প্রকাশের ব্যাপার 
চলছে। মাউন্টব্যাটেন বললেন, মুসলমানেরা কলকাতা সম্পর্কে নিশ্যয়ই গণভোট 
গ্রহণের ব্যবস্থা দাবী করবেন, এবং কলকাতার পাঁরণামের প্রশ্ন দুই পক্ষের মত- 
বিরোধের মধ্যে আর একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে। কোন রাম্ট্রেরে অন্তভু্তি 
হতে চায় কলকাতা, এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য কলকাতার জনমত যাচাই করবার 
কোন ব্যবস্থা করা হলে, ভূল উত্তর লাভের যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। কলকাতা 
শহরের জন্যও আত্মানয়ন্্ণের আঁধকার ঘোষণা করা নিতান্তই অবাঞ্চিত বলে মনে 
করেন মাউন্টব্যাটেন। 

নয়াঁদল্লী, রাববার, ২৭শে এপ্রল, ১৯৪৭ সাল : লাহোর থেকে ফরে এসে 
জর্জ আযাবেল জানিয়েছেন যে, সেখানকার অবস্থা খুবই সাংঘাঁতক হয়ে উঠেছে। 
পাঞ্জাবে একটা গৃহযুদ্ধ দেখা দিতে পারে বলেই গভর্নর জেংাঁকন্স মনে করছেন। 
জর্জ আযাবেল জেংকিন্সকে জিজ্ঞাসা করোছিলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই 
ব্রিটিশের পক্ষে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় আছে কি? 
জেংকিন্সও স্বীকার করেছেন যে, ব্রিটিশের পক্ষে ১৯৪৮ সালের জুনের আগেই 
চলে যাওয়া ছাড়া অবশ্য অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, এভাবে চলে 
যাওয়া এই দেশকে একটা অরাজক অবস্থার মধ্যেই ফেলে রেখে চলে যাওয়ার ব্যাপার 
হয়ে উঠতে পারে। 

কলকাতা থেকে আর এক ধরনের সংবাদ এসেছে । বাংলা প্রদেশ সম্পর্কে 
মাউণ্টব্যাটেনের খসড়া-পরিকজ্পনায় যে ব্যবস্থার প্রস্তাব উল্লিখিত হয়েছে, সে প্রস্তাবে 

সৈক্লেটার। বারোস চাইছেন, কলকাতাকে "ফ্রু সিটি” তথা অবাধ শহর বলে ঘোষণা 
করার নীত যেন গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পরেই কলকাতাকে 'অবাধ 
শহরে" পরিণত করা হবে, এই প্রস্তাবকে একটা ম্যান্ডেটরী তথা অবশ্যপালনীয় 
নির্দেশরূপেই ঘোষণা করার জন্য বলেছেন বারোস। কিন্তু বারোসের প্রস্তাব শুনতেই 
অন্ভুূত লাগছে। যে সময়ে আমরা ভারতে থাকব না এবং ভারতের উপর আমাদের 
কোন ক্ষমতাও থাকবে না, সেই সময়ে ভারতে কোন একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্বন্ধে 
আমাদের উদ্যোগণ হতে বলা একটা অদ্ভূত অনরোধ বলেই মনে করছি। 



সশমান্তে ও 'দিমলায় 

পেশোয়ার, সোমবার, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল : প্রত্যুষেই নয়াদিল্লা ছেড়ে 
[বিমানপথে পেশোয়ার রওনা হলাম। মাউণ্টব্যাটেন-দম্পাঁতর সঙ্গে তাঁদের কন্যা 
প্যামেলাও চলেছেন। পণচশ হাজার ফট উচ্চ নাঙ্গা পর্বতের সূমাহম ও সমল্ত 
মূর্ত চোখে পড়ল। মধ্যাহের একট, পরেই পেশোয়ারে এসে নামলাম। 

পেশোয়ারের গভর্নমেন্ট হাউসে এসেই এমন একটা ঘটনার কথা শুনতে পেলাম, 
যে-ঘটনাকে একটা সঙ্কটের ব্যাপারই বলা যেতে পারে; এবং যার ফলে অবস্থাও 
আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে। সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ওলাফ ক্যারো দুশ্চিন্তিত- 
ভাবে বললেন যে, এক মাইল দূরে মুসলিম লীগের বিরাট এক জনতার জমায়েত 
হয়েছে। ভাইসরয়ের কাছে তারা তাদের আভযোগ জানাতে চায়। আইনের নিষেধ 
আছে যে, মাছল ক'রে কোন জনতা পথে যাওয়া-আসা করতে পারবে না। কিন্তু 
এই জনতা আজ সেই আইন ভঙ্গ করতেও প্রস্তুত আছে, তারা মিছিল ক'রে গভনমেন্ট 
হাউসে আসবার জন্য তৈরী হচ্ছে। ক্যারো বললেন, এইসব বিক্ষোভকারীর সংখ্যা 
পণ্চান্তর হাজারেরও বোঁশ। প্রদেশের নানা দূরের ও দূরান্তরের অণ্টল থেকে তারা 
এসেছে। ক্যারো পরামর্শ দলেন, এই অবস্থায় এ জনতাকে এখানে আসবার সুযোগ 
যাঁদ না দিতে হয়, তবে ভাইসরয়ের পক্ষেই এখান নিজের থেকে সেখানে গিয়ে জনতার 
সম্মুখীন হওয়া দরকার। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেবও এই প্রস্তাব সমর্থন 
করলেন। 

লোঁড মাউণ্টব্যাটেনকে সঙ্গে নিয়েই মাউণ্টব্যাটেন তখাঁন বিক্ষোভকারী জনতার 
[দকে চললেন। বালা হিসার কেল্লার কাছে রেলওয়ের বাঁধের উপর দাঁড়য়ে আমরা 
এই জনতার চেহারা দেখলাম। অসংখ্য সবুজ পতাকা উড়ছে, পতাকায় পাঁকস্থানের 
রিনি লি বসন রা রা রজার রর 

| 

মাউণ্টব্যাটেনকে দেখতে পেয়েই জনতার ধ্বানও বদলে গেল। শোনা গেল__ 
'মাউন্টব্যাটেন জিন্দাবাদ । ' জনতার গম্ভীর মুখগলির উপর হাসিও দেখা 'দিল। 
খাকি বুশ-সার্টপারহিত মাউণ্টব্যাটেন এবং লেডি মাউণ্টব্যাটেন জনতার উদ্দেশ্যে 
আধ ঘণ্টারও বোশ সময় হাত দোলালেন। 

মাউন্টব্যাটেনকে স্বচক্ষে দেখার পরেই ভিড় নিজের থেকেই ভেঙ্গে গেল। গভর্নর 
ও সরকারী আঁফসারেরা বললেন যে, এই জনতাকে নিবৃত্ত করা বা ভেঙ্গে দেওয়া 
প্ঁলশ ও মালটারর সাধ্য ছিল না। গভর্নমেন্ট হাউসে ফিরে আসার পর মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের সঙ্গো একে একে বিভিন্ন ব্যান্ত নেতা ও প্রাতিনাধদের সাক্ষাৎকারের পালা 
আরম্ভ হলো। মহসাঁলম লীগের যেসব নেতা কারারুদ্ধ হয়ে রয়েছেন, বিশেষ বিবেচনা 
অন্যায় ব্যবস্থা ক'রে তাঁদেরও মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাতের সষোগ দেওয়া 
হয়েছে। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এই প্রদেশে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, 
সে সমস্যাকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে গভর্নর ক্যারো এবং কংগ্রেস প্রধান মল্নীর 
মধ্যে একটা কঠিন মতাঁবরোধের ভাব। 

ডাঃ খান সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন বললেন-_পাঞ্জাব ও বাংলা 



সীমান্তে ও 'সিমলায় ৪১ 

সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার জন্য একটা উপায় বের করবার চেষ্টা আম এরই মধ্যে 
আরম্ভ করে 'দিয়োছ। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সমস্যা 
সমাধানের উপায় বের করা আমার বিশেষ কঠিন বলেই বোধ হচ্ছে। মুসাঁলম 
লীগকে আমি অবশ্যই বলব যে, কোনরকম 'হিংসাকর ক্রিয়াকলাপের কাছে আম 
নাত স্বীকার করব না। আম আপনাকে ঘরোয়াভাবে বলতে পারি যে, সীমান্ত 
প্রদেশে নতুন ক'রে সাধারণ নির্বাচনের প্রয়োজন আছে বলেই আম মনে কাঁর। 
কন্তু মুসলমানদের আম সংস্পম্ট কোন প্রীতশ্রুত দিয়ে বলতে পারব না যে, 
সাধারণ নির্বাচন হবেই। জল্না এই প্রাতশ্রাত দয়েছেন যে, যাঁদ সীমান্ত প্রদেশে 
সাধারণ নির্বাচন হয়, তবেই সব হিংসাকর অশান্ত ও হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার 
সদুদ্দেশ্য ও সততার প্রাত আপনাকে অবশ্যই 1বশবাস রাখতে হবে। 'জিন্নাও এটা 
মেনে নিয়েছেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার জন্যই তাঁর অনুগামীদের 
এখন নিদেশ দিচ্ছেন ।, 

স্থানীয় মুসাঁলম লগের উপর মুসালম লীগের হাইকম্যান্ডের নিয়ল্মণ-ক্ষমতা 
সম্বন্ধে খান সাহেবকে 'জজ্জাসা করলেন মাউন্টব্যাটেন। খান সাহেব বললেন, স্থান"য় 
মুসালম লীগই দাঙ্গা বাঁধয়েছে এবং এখন নিজের ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করছে। 
মুসাঁলম লীগের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের অন্যতম বলে যিনি পারাঁচত, সেই আবদুর . 
রব নিস্তারও গত 'নর্বাচনে পাঁকস্থানের দাবীর দোহাই "দয়ে প্রাতিদ্বান্্বতা করতে 
গিয়ে হেরে িয়োছলেন। সে সময় কংগ্রেসের 'কুইট হীণ্ডিয়া' বাণী স্থানীয় জন- 
সাধারণের মনের উপর বেশ প্রভাব সৃস্টি করতে পেরৌছল। কিন্তু এখন সেই 
বাণনর সে-প্রভাব আর নেই। যারা আগে কংগ্রেসকে সমর্থন করোছল, তাদেরও 
অনেকের মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, তাহলে কি 'হন্দুদের অধীনতাই এখন 
স্বীকার ক'রে নিতে হবে? 

খান সাহেব যখন পাঠানিস্থানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, তখনই আলোচনা 
কটা খাপছাড়া এবং বিস্ফোরকের মতন হয়ে উঠল। গান্ধীও 'িছাদন থেকে 
এই পাঠানিস্থান প্রস্তাব সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহ প্রকাশ করছেন। পাঠানিস্থান 
প্রতিষ্ঠত হলে তার কি সুফল হতে পারে, সে সম্বন্ধে গান্ধী সম্প্রীত আরও বোঁশ 
জোর দিয়ে অনেক কথা বলেছেন। এটা বোঝা যাচ্ছে যে, যাঁদ পাঠানিস্থান 
পারকল্পনাকে বড় ক'রে তোলা হয়, তবে তার ফলে নতুন একটা সীমান্ত-জাতীয়তা- 
বাদের সৃন্টি হবে এবং সাম্প্রদায়ক ও রাজনৈতিক সম্পকের সূত্রে পাকিস্থানের সথ্গে 
এই প্রদেশের এক্যবদ্ধ হবার সম্ভাবনাও খাঁণ্ডিত হবে। 

খান সাহেব সতর্ক ক'রে দলেন--যাঁদ আপনারা পাঠান জাতিকে 'বনষ্ট করেন, 
তবে নানারকম ভয়ংকর ঘটনাও দেখা দেবে ।, 

মাউণ্টব্যাটেন প্রশ্ন করলেন_ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোয়ালিশন গভর্ন- 
মেন্ট হলো না কেন? 

খান সাহেব যাঁদ কংগ্রেস কোয়ালিশন চায়, তবে আঁম সেই কোয়াঁলশনে 
কখনই থাকব না। 

মাউন্টব্যাটেন_ আম শুধু একটা তথ্য জানতে চাইছি। | 
খান সাহেব-_আমাদের পাঠানেরা অত্যন্ত গরশীব। এখানকার মুসালম লাগ হলো 

ষত সব বিত্তবান খান সমাজের প্রাতনিধি। 
ক্যারো বললেন- কংগ্রেসের 'পিছনেও বড় বড় ধন? ব্যান্ত রয়েছেন। 



৪২ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

প্রদেশের সাম্প্রদায়িক অবস্থার কথা জানতে চাইলেন মাউণ্টব্যাটেন। ক্যারো 
বললেন- একমাত্র হাজারা ছাড়া আর সব জায়গাতেই মুসলমান জনসাধারণই হিন্দু 
ও শখদের রক্ষা করছে। মুসলমানদের মনে ও হৃদয়ে কোন বিকার দেখা দেয়নি। 

খান সাহেব সরকারী কর্মচারীরাই আইনভঙ্গের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত 
করেছেন। 

ক্যারো প্রাতবাদ ক'রে বললেন- সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সব সময়েই এই 
ধরনের আভযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু আম জানি, আজ পর্যন্ত এমন একটিও ঘটনা 
ঘটোন, যার দ্টান্ত দোঁখয়ে বলা যায় যে, কর্মচারীরা কর্তব্য পালনের চেষ্টা 
করেনান। 

শাসনতান্লিক রীতি ও নিয়মের মর্ধাদা রক্ষার প্রসঙ্গ উদ্থাপত হলো। প্রধান 
মল্লশর আভযোগ এই যে, তাঁর কাজের ব্যাপারে গভর্নর অসঙ্গতভাবে হস্তক্ষেপ 
করছেন এবং চাপ দচ্ছেন। গভর্নরের আভযোগ এই যে, তাঁর কাজের ব্যাপারে 
প্রধান মন্ত্রী অসঙ্গতভাবে হস্তক্ষেপ করছেন । 

মাউশ্টব্যাটেন বললেন- আমি এখানে কাজ করবার জন্য এসেছি, কারও কোন 
ব্যান্তগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে আঁসাঁন। জনসাধারণ যেভাবে পেতে চাইবেন, সেই- 
ভাবে আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই। আমার ধারণা, সবচেয়ে ভাল হতো, 
যাঁদ এখানে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হতো। কন্তু সময় বড় কম। 

প্রদেশগুঁলর হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে, এই 
প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে মাউন্টব্যাটেন সাধারণভাবে সকল প্রদেশ এবং বিশেষ ক'রে 
সীমান্ত প্রদেশের কথা আলোচনা করলেন। 'বাভন্ন প্রদেশের হাতে যাঁদ ক্ষমতা 
অর্পণ করতে হয়, তবে প্রদেশগাঁলর পক্ষ হতে ক্ষমতা গ্রহণের উপযোগনী অবস্থা 
সাঁন্ট ও প্রস্তুতির জন্য যা করতে হবে, তারই তাৎপর্যের দিকটা আলোচনা করলেন 
মাউন্টব্যাটেন। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন-_হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে সাধারণ নির্বাচন করা, 
নয়, যথোপযান্ত শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুপ্ন রাখার ব্যবস্থা, যার ফলে বর্তমান 
গভর্নমেন্ট প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব স্বাচ্ছন্দ্ের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হতে 
পারবেন। সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে এই দুই ধ্যবস্থার মধ্যে এক ব্যবস্থা করার 
দায়িত্ব আমাকে বেছে নিতে হবে। 

স্থানীয় 'হন্দুদের একজন প্রাতিনীধ দেখা করতে এলেন। মাউন্টব্যাটেন 
জিজ্ঞাসা করলেন__আ'ম একটা তথ্য জানবার জন্যই প্রন করছি। আপনারা 'ি 
বর্তমান গভরননমেন্টকে পছন্দ করেন ? 

হন্দ্ প্রাতনাধরা বললেন_আমরা যে-কোন গভর্নমেন্টকেই স্বীকার করতে 
৮ 

। 

হিন্দ প্রাতাঁনাধদের সঙ্গে আমরাও আলোচনা ক'রে বুঝতে পারলাম যে, বর্তমান 
মল্লিসভার পরিণাম সম্বন্ধে তাঁদের কোন চন্তা বা দুশ্চিন্তা নেই। ভাইসরয়ের 
কাছে তাঁরা যে আঁভযোগ করতে এসেছেন, তার মধ্যে রাজনোতিক বিষয় অথবা লশগ- 
বিরোধী সমালোচনার তুলনায় সাম্প্রদায়িক অবস্থার কথাটাই হলো তাঁদের প্রধান 
বন্তব্য। নিরীহ হিন্দু ও শিখদের প্রাণরক্ষা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই তাঁরা ব্যবস্থা 
দাবী করতে এসেছেন। 



সীমান্তে ও সিমলায় ৪৩ 

পেশোয়ার ও রাওয়ালপিশ্ডি, মঙ্গলবার, ২৯শে এপ্রল, ১৯৪৭ সাজ : খৈবার 
গিরিবর্জ দেখবার জন্য এবং জামরূদে এক উপজাতীয় জির্গায় উপাঁস্থত থাকবার 
জন্য আধ ডজন মোটরকারের আরোহী হয়ে আজ সকালে আমরা যাত্রা করলাম। 
লাশ্ডিকোটালে এসেই 'জর্গার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। আঁফাঁদ, 'শনওয়ারি, মাঁলকাঁদন 
ইত্যাঁদ 'বাঁভল্ন উপজাতশয় গোম্তীর মাঁলকেরা এই 'জর্গায় উপাস্থত হয়েছেন। 
জর্গার প্রধান মুখপান্ন খাঁ আবদুল লাঁতফ খাঁ পুশতু ভাষায় বন্তৃতা 1দলেন, ক্যারো 
সে বন্তৃতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে শোনালেন । 

লাঁতফ খাঁর বন্তব্য হলো, ব্রিটিশরা যাঁদ চলেই যান, তবে খৈবার অণুলের আঁধকার 
যেন আবার উপজাতায়দের হাতে 'ফাঁরয়ে 'দিয়ে যান। লাঁতফ খাঁ বললেন যে, যাঁদও 
তাঁরা কোন রাজনোতিক দলের সমর্থক নন, তবুও তাঁদের সহানুভাতি ও সমর্থন 
মুসলমান বেরাদারদের 'পছনেই থাকবে। বন্তৃতায় লাঁতফ খাঁ নেহরুর 'বরুদ্ধে এবং 
[হন্দুদের বিরুদ্ধে বহু উগ্র মন্তব্য করলেন। 

জর্গাকে উদ্দেশ্য ক'রে মাউশ্টব্যাটেন বললেন-_'আপনারা বোধহয় জানেন ষে, 
আমি হলাম একজন নৌ-সৈনিক। উত্তর সাগরে যে যুদ্ধ-জাহাজের সৈনিক হয়ে 
কাজ করবার গৌরব জীবনে আমি পেয়োছ, সেই যুদ্ধ-জাহাজের নাম ছিল 'আফ্রাদ', 
আপনাদেরই যুদ্ধ-নিপৃণ গোম্তীর নামে সে জাহাজের নাম রাখা হয়োছিল। দূর- 
দার্শতা ও বিজ্ঞতার জন্য আপনাদের 'ীজর্গার সূনাম আছে। গত ষোল বছর ধরে 
আপনারা চুন্তর সর্তের প্রাত নিষ্ঠা রেখে চলেছেন। বর্তমানের সঙ্কটপূর্ণ 
সময়েও, যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে চলেছে, তখন আপনাদের সেই সুনামও যেন 
আপনারা ক্ষুগ্ন না করেন। 

বমানযোগে রাওয়ালাঁপাণ্ডি এসে পেশছলাম। পেশছনো মাত্র পাঞ্জাব-গভর্নর 
জেংঁকিন্স দাঙ্গা-বিধবস্ত একটি অগ্চল দেখাবার জন্য নিয়ে গেলেন। জায়গাটার 
নাম কাহুতা, ছোট একটা শহর, যেন যুদ্ধাঁবমানের নিক্ষিপ্ত আগুনে-বোমায় বিধহস্ত 
একটা স্থান। মুসলমানদের আক্রমণে শিখদের জীবন এবং জাঁবিকা উভয়েরই 
বিনাশ সাধিত হয়েছে। স্থানীয় মুসলমানদের দেখে মনে হলো যে, তারা এই 
অবস্থাটাকে বেশ সুখের অবস্থা বলে মনে করছে। স্থানীয় শিখ ব্যবসায়ীদের 
জাীবকার "ভীত্তর সঙ্গেই যে স্থানীয় মুসলমানদেরও অর্থনোতিক উন্নাতর একটি 
'ভান্ত যুস্ত হয়ে রয়েছে, এটা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা স্থানীয় মুসলমানদের আছে 

স্থানীয় নেতাদের বন্তব্য শুনলেন মাউন্টব্যাটেন। দেওয়ান 'পনাক দাস 
সভরওয়াল নামে এক ব্যান্ত পাঁচপন্ঠাব্যাপণ এক 'লাখত ভাষণে নানা প্রস্গের মধ্যে 
গভর্নর জেংকিন্সের বিরুদ্ধেও কতগ্যীল গুরুতর আঁভযোগের কথা উল্লেখ ক'রে 
মন্তব্য করলেন। সামনে বসে জেংকিন্সও এই ভাষণ শুনছিলেন ও অগ্রসন্ন হয়ে 
ব্রত বোধ করাছিলেন। নানারকমের অদ্ভুত সব তথ্য উল্লেখ করলেন 'পিনাক দাস। 
বললেন, তিন হাজার এক শত নিরানব্বই জন অমুসলমানকে জোর ক'রে ধর্মীন্তারত 
অর্থাৎ মুসলমান করা হয়েছে। 

নয়াঁদল্লী, বুধবার, ৩০শে এপ্রল, ১৯৪৭ সাল : লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 'দল্লী 
দিরে এসেছেন। লোড মাউশ্টব্যাটেন আরও অন্যান্য দাঞ্গা-অণল পাঁরভ্রমণ ক'রে 
তারপর 'ফিরবেন। 

রয়টারের ডুন ক্যাম্বেল মাঝরান্রিতে আমাকে টেলিফোন ক'রে জানালেন যে, জিন্না 



৪8৪ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

ও ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের দুটি বিবৃতি বের হয়েছে । দুই বিবাতিরই ভাষা বেশ 
কড়া। আরও বোঁশ রাজ্য দাবীর অভিযান 'জন্না এইবার আরম্ভই ক'রে 'দিয়েছেন। 
জিন্না বলেছেন, হুস্বীকৃত বিকৃতাগ্গ ও কাঁটদম্ট, একটা পাকিস্থান তান গ্রহণ 
করবেন না। তিনি মুসলমানদের জন্য একাঁট 'জাতীয় বাসভূঁমি' দাবী করেছেন। 
সম্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব, বাংলা ও আসাম-_এই 
রি রি লরি তা কারান রিপা রি 

| 

ডাঃ প্রসাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ১৯১৪০ সালে লীগের লাহোর আঁধবেশনে 
সর্বপ্রথম যখন পাকিস্থানের প্রাতিষ্ঠার দাবা প্রস্তাবিত হয়, তখন লীগের প্রস্তাবে 
উাল্লাখত হয়েছিল যে, ভারতের শয মুলমান-প্রধান 'অঞ্লগ্ীল নিয়ে পাকিস্থান 
নামে স্বতন্ম রাষ্ট্র স্থাপন করতে হবে। 

ডাঃ হি 
কয়েকজনের মধ্যে একজন। তিনি বর্তমানে অন্তর্বতর্ঁ গভর্নমেন্টের খাদ্য ও কৃষি 
মেম্বারের পদে নিযুস্ত রয়েছেন। কয়েকাঁদন আগে আমি ডাঃ প্রসাদের বাঁড়তে গিয়ে 
তাঁর সঙ্গে চা-পান করোছিলাম। ডাঃ প্রসাদের মনের প্রশান্ত ভাব, চিন্তার গভনরতা 
এবং প্রকীতির বলিষ্ভঠতা আমার বেশ ভাল লেগেছে । দ্া্টভঙ্গণীর দিক 'দয়ে তাঁকে 
বরং একজন মডারেট ও আপোষপল্থীই বলা যায়। তানি দেশের সাধারণ মানৃষেরই 
প্রাতীনীধ। তাঁর নেতৃত্বের প্রাতম্ঠা কোনরকম বাগ্মিতার উপর নিভভর করে না। 
তানি দীর্ঘকাল ধরে জাতীয় আদর্শের প্রাতি নিষ্ঠাশশীল সেবা ও কর্তব্যের সাধনার 
দ্বারাই এই প্রাতষ্ঠা লাভ করেছেন। 

নয়াদিলা, বৃহজ্পাতিবার, ১লা মে, ১৯৪৭ সাল : স্টাফের বৈঠকে আজও আবার 
কমনওয়েলথ প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। ভারতকে কমনওয়েলথের ভিতরে রাখবার 
প্রত্ন। লণ্ডন থেকে আমাদের এরই মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 'র্াটিশ-ভারতকে 
ডোঁমানয়ান স্টেটাস দেবার পাঁরকজ্পনা বিবেচনা করার সময় যেন এটা স্মরণে রাখা 
হয় যে, ভারতের দেশীয় রাজ্যগ্ীল বর্তমানে 'বাটশ-ভারতের অংশ নয়। 'বাভন্ন 
দেশীয় রাজ্যগাঁলকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা বস্তুত 
সম্ভবপর নয়। 

'ব্রাটশ-ভারতের কমনওয়েলথভুন্তর প্রসঙ্গে অবশ্য মাউন্টব্যাটেন এই আভমত 
প্রকাশ করলেন যে, ব্রিটিশ-ভারতের কোন অংশকে কমনওয়েলথে এবং কোন অংশকে 
কমনওয়েলথের বাইরে থাকতে দেবার পাঁরকল্পনা 'তিনি পছন্দ করেন না। কারণ, তার 
ফলে 'ব্রাটশ-ভারতের অংশ নিয়ে গঠিত একা রাষ্ট্রকে অপর ভারতীয় রাষ্ট্রের বরুদ্ধে 
সমর্থন করার একটা ঝাঁক স্বভাবত 'ন্রীটশ গভরন্নমেন্টের উপর আরোপত হবার 
আশঙ্কা আছে। মাউন্টব্যাটেন বললেন, তাঁর ব্যন্তগত আভমত এই যে, ব্রাটিশ- 
ভারতের সকল অংশকেই কমনওয়েলথে রাখবার নীতি গ্রহণ করা কর্তব্য। তবে, 
এবিষয়ে সৃস্পন্ট কোন সিদ্ধান্ত বা আভমত অবশ্য এখন ঘোষণা করা উচিত 
হবে না। 

ইসমের ব্যান্তগত আভমত এই যে, যাঁদ ভারতের মানত একাঁট কোন অংশ 
কমনওয়েলথে থাকবার প্রস্তাব করে, তবে সেই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা বস্তুত 
'ব্রাটশের পক্ষে অসম্ভব। পাকিস্থানের প্রাত কোন মনোভাব অবলম্বনের সময় 
মধ্যপ্রা্ থেকে শুর ক'রে পাকিস্থান পর্যক্ত অবস্থিত সমগ্র মুসালম ব্লকের সঙ্গে 



সীমান্তে ও 'সমলায় ৪৬ 

'ব্রাটশের সম্পকের প্রশ্মটাও বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। ভারতের একাটি অংশ 
যাঁদ কমনওয়েলথে থাকে, তবে সেই অংশের পিছনে ব্রিটিশের সমর্থন ও সাহায্যের 
নশীতও থাকবে এবং এই অবস্থাটাই বরং ভারতের দুই অংশের মধ্যে সম্ভাব্য গৃহযদ্ধ 
গনবারণের একটা উপায় হয়ে উঠতে পারবে । আইয়ান স্কট ইসূমের অভিমত সমর্থন 
করলেন। 

আপান্ত করলেন জর্জ আ্যাবেল। তিনি বললেন, শুধু পাঁকিস্থানকে এককভাবেই 
কমনওয়েলথে স্থান দেবার অর্থ বস্তুত 'ব্রাটশের পক্ষে তাঁদের নোতিক দায়ত্বকে 
আত 'নিকৃষ্টভাবে পালন করার প্রচেষ্টা। 

আম জর্জ আবেলেরই অভিমত সমর্থন করলাম। আম বললাম, ভারতের 
মান্ন একটি অংশের সঙ্গে যাঁদ গ্রেট 'ব্রিটেন তাঁদের সমর্থনের ও সহযোগতার সম্পর্ক 
স্থাপন করেন, তবে তার ফলে সমগ্র ভারতীয় উপ-মহাদেশই বস্তুত বিশ্বের নানা 
জাতির স্বার্থ অভসন্ধি ও প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দক্ষেত্নে পারণত হবে। 

গত কাল বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারক বারোস 'দল্লীতে এসেছেন, এবং তাঁর 
সঙ্গে আলাপ ক'রে মাউন্টব্যাটেন খুশিই হয়েছেন। বাংলার গভরন্নরাঁগারর দায়িত্ব 
নিয়ে পূর্বে যাঁরা কলকাতার গভনমেন্ট হাউসে এসোৌছলেন, তাঁদের সঙ্গে বারোসের 
একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। বারোস পূর্বে রেলওয়ের সাঁভসে ছিলেন, এবং 
এখনো তান রেলের লোক হিসাবে তাঁর পূর্বতন সাঁভসের কথা তুলে বেশ গৌরব 
অনুভব ক'রে থাকেন। তান একটা কথা বলে একবার কলকাতারই সকলকে চমকে 
দয়োছলেন-__-“আমার সঙ্গে বাংলার অন্যান্য প্রান্তন গভর্নরদের এই পার্থক্য যে, এঁ 
সব গভর্নর 'হা্টিং ও শুটিং কার্যে অভ্যস্ত ছিলেন এবং আম হলাম 'শাশ্টিং ও 
হুটিং কার্যে অভ্যস্ত।” 

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২রা মে, ১৯৪৭ সাল : বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে 'দিয়োছি, 
মাউন্টব্যাটেন শণঘ্রই কয়েকাদনের জন্য িমলাতে গিয়ে থাকবেন। মাউণ্টব্যাটেন এই 
কথাও প্রচার ক'রে 'দিতে বললেন যে, ভারতের সকল পক্ষের প্রাতাঁনাধদের নেতাদের 
সঙ্জো মাউন্টব্যাটেনের প্রাথামক আলোচনার পর্ব সমাপ্তও হয়ে গিয়েছে এবং আগাম 
৬ই মে তাঁরখে সাপ্তাহক কোঁবনেট-বৈঠক শেষ হবার পর তান 1সমলাতে যাবেন, এবং 
পরবতর্ঁ কেবিনেট-বৈঠকে উপাস্থত থাকবার জন্য যথাসময়েই "দিল্লী ফিরে আসবেন। 

আঁম আজই রান্রতে 'দিল্লশ মেলে সিমলা রওনা হয়ে গেলাম । 
সিমলা, সোমবার, ৫ই মে, ১৯৪৭ সাল : দিল্লীর ঘটনার খবর এখানে থেকেই 

পেয়ে যাচ্ছি। মাউন্টব্যাটেনের খসড়া-পাঁরকজ্পনা সঙ্গে নিয়ে ইস্মে ও আযাবেল 
গত ২রা মে তাঁরখেই লন্ডন রওনা হয়ে গিয়েছেন। 

দিল্লীতে ভাইসরয়ের ভবনে ঘটনার আকাস্মক যোগাযোগে গান্ধী ও জিল্লার 
সাক্ষাৎ হয়েছে। বিগত তিন বৎসরে গান্ধী ও 'জন্নার মধ্যে কোনাঁদন পরস্পরের 
সাক্ষাৎ হয়নি। পরস্পরের সঙ্গে আন্ঠানক আঁভবাদন বিনিময়ের পর গাম্ধী ও 
জন্না দুই চেয়ারে বসলেন। চেয়ার দুটি কাছাকাঁছ ছিল না। দু'জনেই পরস্পরের 
নিকট হতে দূরে বসে থাকায় এবং অত্যন্ত অস্পম্ট ও চাপা স্বরে কথা বলতে থাকায়, 
তাঁদের আলাপের ব্যাপারটাকে একটা মৃূক-আলাপের মতই দেখতে লাগছিল। যাই 
হোক্, গান্ধী-জিন্নার এই মুখোমাীখ সান্নিধ্যের সুযোগ 'নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনও তাঁর 
একটি সঞ্কল্প সিদ্ধ করে নিলেন। ব্যবস্থা হলো যে, পরের দিন জিন্নারই ভবনে 
গান্ধী ও 'জিন্নার মধ্যে বিস্তারিতভাবে একটা আলোচনা হবে। 



৪৬ ভারতে মাউ্টব্যাটেন 

দিলা, মঙ্গলবার, ৬ই মে, ১৯৪৭ সাল : আওরঙ্গজেব রোডে 'জন্নার ভবনে 
গাম্ধী ও জিন্নার মধ্যে তিনঘণ্টাকাল আলোচনা হয়েছে । উভয়েরই সম্মাততে 'জন্না 
এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে আলোচনার ফলাফল সংক্ষেপে ডীল্লাখত 
হয়েছে। বিবৃতিটি এই : 

“দুশট বিষয়ে আমরা আলোচনা করোছি। একটি বিষয় হলো, ভারতকে 
হন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভন্ত করার প্রশ্ন। মিঃ গান্ধী ভারতখণ্ডনের নীতি 
স্বীকার করেন না। তান মনে করেন যে, দেশখণ্ডন অপাঁরহার্য নয়। অপরপক্ষে 
আমার মতে, পাঁকস্থান শুধু অপাঁরহার্যই নয়, ভারতের রাজনোতিক সমস্যা সমাধানের 
একমান্র কার্যকর পল্থা হলো পাঁকস্থানের প্রাতজ্ঠা। 

“দ্বিতীয় বিষয় যেটা আমরা আলোচনা করোছি সেটা হলো শান্তি রক্ষার জন্য 
প্রচারত আমাদেরই দু'জনের স্বাক্ষরিত আবেদন। আমরা উভয়েই এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়োছি যে, আমরা দুজনেই আমাদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে সাধ্যমত সকল 
চেষ্টাই করতে থাকব, যাতে আমাদের আবেদন কার্যত সফল হয়।” 

সিমলা, বুধবার, ৭ই মে, ১৯৪৭ সাল : ভি পি মেননকে সঙ্গে নিয়ে 
মাউন্টব্যাটেন 'সিমলাতে এসেছেন। ১৯৪৫ সালে সিমলাতে অনন্ঠিত এবং ১৯৪৬ 
সালে মাল্নি-মিশনের আগমনের পর অনু্ঠিত সকল আলোচনার ব্যাপারের সঙ্ঞে 
1ভ পি মেননও যুন্ত ছিলেন। মাঝখানে যাঁদও ভি 'প মেননের গুরুত্ব ও সমাদর 
একটু কম হয়ে গিয়োছল, তবুও এটা ঠিক যে, মেনন এখনও বল্লভভাই প্যাটেলের 
অন্যতম বি*বস্ত সহকারী হয়েই রয়েছেন। 

একবার শুধু স্টাফের বৈঠকে, এবং আর একবার মাউন্টব্যাটেনের উপাঁস্থাততে 
স্টাফের বৈঠকে আজ আলোচনা হলো। দুই বৈঠকেই একটা বিকল্প পাঁরকজ্পনা 
রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হলো। যাঁদ 'জিন্বা মাউন্টব্যাটেনের রচিত 
খসড়া পাঁরকজ্পনা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে কি করতে হবে? ভি পি বললেন যে, 
'জিন্না এ পাঁরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করবেন বলে তান একরকম ধরেই 'নয়েছেন। 

মাউণ্টব্যাটেনও বললেন, 'জন্লার পক্ষ থেকে পাঁরকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনা 
আছে 'কি না, সেটাও 'তনি সর্বদা বুঝবার চেস্টা করেছেন। জন্নার সঙ্গে এবং 
লিয়াকতের সথ্গে প্রত্যেক আলোচনায় মাউন্টব্যাটেন সর্বদা লক্ষ্য রেখোছলেন যে, 
তাঁদের কথার মধ্যে প্রত্যাখ্যানের কোন হীঙ্গত বা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় কি না। 
কিন্তু সেররম কোন হীঞ্গত বা লক্ষণ দেখা যায়ান। মাউশ্টব্যাটেন ইচ্ছা ক'রেই 
অনেকবার নানা কথার ভিতর 'দিয়ে পরণক্ষা ক'রে দেখেছেন এবং তাতে এটাই ব্ঝা 
গিয়েছে যে, 'জন্না এই পাঁরকজ্পনা মেনে নিতেই ইচ্ছা করেন। মাউণ্টব্যাটেন মনে 
করেন ষে, যাঁদ 'জিন্না এই পাঁরকজ্পনায় সম্মত না হন, তবে বুঝতে হবে যে, তাঁর 
অসম্মাতর মূলে দুশট সম্ভাব্য কারণের কোন একটি আছেই। একটি হলো, 'জিন্না 
এখন ভারতে ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখতেই ইচ্ছা করেন। '্রাটশেরা এখন ভারতে 
থেকে গেলে 'তানি দরাদরি করার ব্যাপারটাকে আরও বিলম্বিত করতে পারবেন, এবং 
ফলে ব্রাটিশের পক্ষে ভারত বর্জন করা আরও দুরূহ হয়ে উঠবে। 'জিল্নার আশা 
এই যে, তাহ'লে ব্রিটশের কাছ থেকে তাঁর দাবীর পক্ষে আরও স্ীবধাকর কোন 
ব্যবস্থার একটা নির্দেশক ঘোষণা বা 'আযাওয়ার্ড তান আদায় করতে পারবেন। 
ম্বিতীয়াট হলো, 'জিন্না যাঁদ বুঝে থাকেন যে, পাঁকস্থান রাম্ট্র স্থাপন করা বা স্থাপিত 
রাখা কার্যত সম্ভবপর নয়। 



সীমান্তে ও 'সিমলায় ৪৭ 

ধিন্তু জিন্বার চিন্তায় সত্য সত্যই এই ধরনের কোন বিবেচনা বা প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে বলে মাউণ্টব্যাটেন 'বন্বাস করতে পারছেন না। তবুও 'তাঁন ভি পর 
প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে বললেন ষে, 'জল্নার দ্বারা বর্তমান খসড়া-পাঁরকল্পনা 
প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে বিকল্প একটা পাঁরকল্পনা উপাঁস্থত 
করবার ব্যবস্থা ক'রে রাখতে হবে। 

বিকল্প পাঁরকজ্পনা হিসাবে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে, ভারতের বর্তমান 
গঠনতন্নমের কোন পাঁরবর্তন সাধনের মধ্যে না গিয়ে বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়শ 
গঠিত কর্তৃত্বগ্ীলর হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করা। এর জন্য ভারতীয় নেতাদের 
সম্মাতলাভের বা তাঁদের একমত করাবারও কোন প্রয়োজন হবে না। প্রাদেশিক 
ক্ষমতাবিষয়গুঁল বর্তমান প্রাদোৌশক গভনমেন্টগ্ীলর আঁধকারে এবং কেন্দ্রীয় 
ক্ষমতাবিষয়গীল বর্তমান কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের আঁধকারে সমর্পণ ক'রে দিতে হবে, 
এই মান্র। কিন্তু এই ব্যবস্থার অর্থ মুসলমানদের 'হন্দমেজারাটিরই অধীন ক'রে 
রাখা । 

একটি টোলগ্রামের খসড়াও রচনা করা হলো। সমস্যার, কারণের ও অন্যান্য 
সম্ভাব্য ঘটনার পাঁরচয় জানয়ে এই টৌলগ্রাম লন্ডনে প্রেরণ করা হবে এবং লন্ডন 
কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তাঁরা এইরকম কোন বিকল্প পাঁরকজ্পনা 
অনুমোদন করেন কি না। 

সিমলা, শনিবার, ১০ই মে, ১৯১৪৭ সাল : গতকাল নেহরু ও কৃষ্ণ মেনন সমলাতে 
এসে পৌঁছেছেন। আজ আম এই গরুত্বপুর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার ক'রে দিলাম যে, 
আগামী শাঁনবার, ১৭ই মে তাঁরখে সকাল সাড়ে দশটার সময় সাক্ষাতের জন্য ভাইসরয় 
পঁচিজন ভারতীয় নেতাকে এবং বিকালে দেশীয় রাজ্যের প্রাতানাধদের আমন্ত্রণ 
করেছেন। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হলো--'ভারতনীয়দের হাতেই ভারতের শাসনক্ষমতা 
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পাঁরকল্পনা নেতাদের কাছে উপপাঁদ্থত করা হবে ॥ 

সিমলা, ব্রবিবার, ১৯১ই মে, ১৯৪৭ সাল : মাউন্টব্যাটেনের টিনার নী 
লণ্ডন থেকে সংশোধিত ও অনৃমোঁদত হয়ে মাউ্টব্যাটেনের হাতে ফিরে এসেছে। 
লশ্ডনের দ্বারা সংশোধিত ও অনুমোঁদত এই পাঁরকজ্পনাটিই গত রাত্রে মাউন্টব্যাটেন 
নেহর্কে একবার পড়ে দেখবার জন্য 'দিয়ৌোছলেন। পড়া শেষ ক'রেই নেহরু তঈব্ 
আপাঁত্ত জানিয়ে এই পাঁরকজ্পনাকে ঠেলে সাঁরয়ে দিলেন। তাঁর দ়্ ধারণা হয়েছে 
যে, মাউন্টব্যাটেনের রচিত পাঁরকল্পনার মূল খসড়া ও লন্ডনের সংশোধিত ও 
অন্মোদত এই পারকল্পনার মধ্যে নীতির দিক দিয়ে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। 

যেমন মল্নি-মিশনের প্রস্তাবে, তেমনি মাউণ্টব্যাটেনের খসড়া-পাঁরকজ্পনায় স্বাধশন 
ভারত রাস্ট্রকে একটা 'নতুন' রাষ্ট্র বলে গণ্য না ক'রে রাজনীতিক অর্থে পূর্বের 
ভারত রাষ্ট্র বলে গণ্য করার নীতি অক্ষ আছে দেখে নেহরু অবশ্য খাঁশ হয়েছেন। 
কিন্তু লন্ডনের হাতে পড়ে পারিকল্পনার খসড়ায় যে-সব পাঁরবর্তন হয়েছে, তাতে 
ভারতকে বস্তুত বন্কানীকরণের মতলবের মতোই একটা মতলবের প্রমাণ নেহরু দেখতে 
পেয়েছেন। ভারত এবং বর্তমান গণপারষদই হলো ব্রিটিশ-ভারতের একমান্ 
উত্তরাধিকারী রাজ্য ও কর্তৃত্ব, এবং পাকিস্থান ও মুসালম লীগ হলো ভারত থেকে 
কতগুলি 'বাচ্ছন্ন অংশ এবং 'বাচ্ছন্ন অংশের কর্তৃত্ব, এই নীতি পুরোপার স্বীকৃত 
এবং প্রাতিষ্ঠিত দেখতে চান নেহর। 



৪ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

নেহরূর সংশয় মানার একট; বোঁশ হয়ে পড়েছে বলেই মনে করাছ। বৈদোশিকের 
দ্বারা গঠিত 'সাভল-সার্ভিসের আসল আড্ডা লণ্ডনের সম্পর্কে নেহরুর মনে যে-সব 
পুরনো সন্দেহ ছিল, খসড়া-পাঁরকজ্পনায় এইসব পারবর্তনের প্রমাণ পেয়ে নেহরুর 
মনে সেই সন্দেহই আবার নতুন ক'রে জেগে উঠেছে। 

আম আমার গ্রচারত বিজ্ঞাপ্তর কথাই ভাবাছলাম। নেতৃসম্মেলনের দিন ও 
সময় ঘোষিত হয়ে গিয়েছে । এখন “দ্বিতীয় বিজ্ঞাপ্ততে কি বলব? মাউশ্টব্যাটেনের 
সঙ্গে আলোচনা করলাম। 

মাউণ্টব্যাটেনকে দেখে মনে হলো, তান যেন একটা অগ্রস্তৃত অবস্থার মধ্যে 
পড়ে অস্বস্তি অনুভব করছেন, কিন্তু তবুও তাঁর অসাধারণ স্থৈর্য একট;ও ক্ষণ 
হয়েছে বলে মনে হলো না। মাউশ্টব্যাটেন বললেন যে, এই হোঁচট তাঁকে আরও বড় 
বিপদ থেকেই বাঁচিয়ে দিয়েছে বলেই তান মনে করছেন। তান বললেন-_“বোশ 
অগ্রসর হবার আগেভাগেই এই হোঁচট খেয়ে ভালই হয়েছে; তা না হলে 'ডিকি 
মাউণ্টব্যাটেনকে পোঁটলা-প*টলি নিয়ে সরে পড়বার জন্যই তৈরী হতে হতো। ব্রিটিশ 
গভর্নমেণ্টের কাছে আমাদের আস্ত মূর্খের মতো মুখ নিয়ে দাঁড়াতে হতো, কারণ 
আমরাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে এই ধারণা করবার সুযাগ ক'রে দিয়েছি যে, নেহরু 
এঁ পরিকল্পনা অবশ্যই মেনে নেবেন।” 

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করার পর নতুন বিজ্ঞাপ্তি রচনা করলাম। এই 
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো-__“লশ্ডনে পার্লামেন্টের আঁধবেশন আসন্ন । সেই কারণে 
ভারতীয় নেতাদের সঙ্জোে ১৭ই মে তারিখে ভাইসরয়ের যে বৈঠক হবার কথা ছিল, 
সেই বৈঠক আগামী ২রা জুন তাঁরখের আগে হবে না।" 

(সিমলা, সোমবার, ১২ই মে, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তান এটা 
বমবাস করেন যে, তাঁর সততা সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। 
কোন পাঁরকজ্পনায় লণ্ডনের হাত দেখতে পেলেই একটা আতঙ্কের ও সন্দেহের ভাব 
এখানে দেখা দেয়। সূতরাং এইবার নতুন ক'রে যাঁদ কোন খসড়া রচনা করতে হয় 
তবে সেটা তাঁকে এখানেই শুধু তাঁর স্টাফের সহযোগিতায় রচনা ক'রে ফেলতে হবে। 

বাংলাপ্রদেশ হোক, বা অন্য যে-কোন প্রদেশই হোক, কোন প্রদেশের পক্ষে 
'বাচ্ছন্ন হবার কোন আঁধকার স্বীকৃত হবে না। পরিকজ্পনার মধ্যে এই ব্যবস্থার 
কথা সুস্পম্টভাবে যুন্ত ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন মাউন্টব্যাটেন। যাঁদ প্রধান 
দুই পক্ষ, অর্থাং কংগ্রেস ও লাগ উভয়েই প্রদেশের পক্ষে স্বতন্তভাবে স্বাধীন হবার 
আঁধকার প্রদানের নাঁত দাবী করেন, তবে এ "সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তনে কোন অস্মাবধা 
ঘটবারও সম্ভাবনা নেই। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, নেহরু নিজে যে পাঁরকজ্পনা পছন্দ 
করেন সেটা কতকটা আমাদেরই পাঁরকল্পনার অনুরূপ । নেহরুর ইচ্ছা, ডোমানয়ন 
স্টেটাসের 'ভাত্ততে অবিলম্বে বর্তমান অল্তর্বতরঁ গভর্নমে্টের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ 
ক'রে দেওয়া হোক। 



প্রস্তাবে পাঁরবর্তন 

নয়াদিল্লী, বৃহষ্পাঁতবার, ১৫ই মে, ১৯৪৭ সাল : লণ্ডন থেকে আহবান এসেছে 
মাউণ্টব্যাটেনের কাছে। ব্রিটিশ গভরন্নমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শের জন্য মাউন্টব্যাটেনকে 
একবার লশ্ডন আসতে হবে। যথোচিত সৌজন্যের সঙ্গেই আহ্বান করা হয়েছে, 
কিন্তু তার মধ্যে একটা কড়া নির্দেশের ভাবও ছিল। 

'রাটশ গভনমেন্টের এই আহ্বানে বিরন্ত হয়েছেন মাউশ্টব্যাটেন। তাঁকে 
লন্ডনে ডেকে পাঠাবার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তান তীব্রভাবে আপাত্তও করলেন। 
তাঁর মতে এই সময়ে তাঁকে লণ্ডনে যেতে বলার কোন অর্থ হয় না, কোন প্রয়োজন 
নেই এবং লন্ডনে গিয়ে তাঁর কিছু করবারও নেই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এর পর 
প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন, মাউণ্টব্যাটেন যাঁদ নিতান্তই না আসেন, তবে ভারত সরকারের 
মন্মীদের মধ্যে একজন অথবা কয়েকজনকে পরামর্শের জন্য লন্ডনে আসা চাই। 
এ প্রস্তাব মাউন্টব্যাটেনের কাছে আরও খারাপ বোধ হলো। তিনি এই প্রস্তাব 
সমর্থন করতে পারলেন না। অগত্যা এবং শেষ পর্যন্ত তিনি লন্ডন যেতে রাজ 
হলেন। 

নয়াদিল্লশী, শক্রবার, ১৬ই মে, ১৯৪৭ সাল : ভারতাঁয় নেতাদের আহবান করেছেন 
মাউশ্টব্যাটেন। ভারতের রাজনৈতিক প্রাতানাধ হিসাবে যাঁরা যাঁরা প্রধান এবং 'বাঁশম্ট, 
এমন কয়েকজন নেতার সঙ্গে একটি বৈঠকে আলোচনা করবার ব্যবস্থা নি করেছেন। 
এক কথায় বলতে পারা যায়, এই বৈঠকের আলোচনা, ?সদ্ধান্ত এবং ফলাফলের উপর 
ভারতের রাজনৌতক অদন্ট নির্ভর করছে। 

যে ক'জন নেতাকে এই এঁতিহাসিক বৈঠকে উপস্থত থাকবার জন্য আহ্বান 
করবেন বলে ঠিক করেছেন মাউশ্টব্যাটেন, তাঁদের মধ্যে কংগ্রেস সভাপাঁত কৃপালনীরও 
থাকা চাই, এই দাবী জানয়েছেন নেহরু ও প্যাটেল। বৈঠকে আমল্দিত 'বাঁশন্ট 
কংগ্রেসী মাল্পগণ যে আভমত প্রকাশ করবেন, সেই আভমত বস্তুত গভর্নমেন্টের 
কয়েকজন মন্ত্রীরই আঁভমত। কিন্তু কংগ্রেস নামে বিরাট জন-প্রাতিজ্ঞানের আঁভমত 
বিশুদ্ধভাবে জানতে হলে এ বৈঠকে কৃপালননীর উপাস্থাত অপারহার্য। নেহর ও 
প্যাটেল এই যুক্তি দোখয়েই আমাল্তিত নেতাদের নামের তালিকার মধ্যে কৃপালনীীর 
নাম যুন্ত করবার দাবী জানিয়েছেন। তাঁদের আর একটি য্যান্ত হলো, বর্তমানে 
মূসালম লীগে 'জিন্নার যে স্থান, কংগ্রেসে কপালনণরও সেই স্থান। উভয়েই তাঁদের 
নিজ নিজ সঙ্ঘের সভাপাঁতি। সূতরাং মুসালম লীগের সভাপাঁত যাঁদ বৈঠকে আমাল্দত 
হন, তবে কংগ্রেসের সভাপাঁতিকেও অবশ্যই আমনল্নণ করতে হবে। 

মাউন্টব্যাটেন নেহর-প্যাটেলের এই দাবী তথা প্রস্তাবের উত্তরে যা বলবেন, 
সেটাও তাঁর ভেবে দেখা হয়ে গেছে। কৃপালনীর বর্তমান রাজনোৌতিক মর্ধাদার 
গুরুত্ব তিনি স্বীকার করছেন, তবুও বৈঠকে কৃপালনীকে উপস্থিত থাকবার আমন্ত্রণ 
জানাতে তিনি পারছেন না। কিন্তু তিনি কৃপালনীকে স্বতল্লভাবে আহবান করে 
আলোচনা করতে রাজ আছেন। হয় বৈঠকের অব্যবাহত পূর্বে, কিংবা বৈঠক 
যার রি ররর সা নাট রর নস 

আছে। 

৪ 



৫০ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

এ একটা জাঁটল সমস্যা, যাঁদও আপাতদৃন্টিতে মনে হয় যে, এটা একটা সমস্যাই 
নয়। উপর থেকে দেখতে খনবই তুচ্ছ মনে হতে পারে। কিন্তু এটা হলো সেই 
ধরনের সমস্যারই একটি নমুনা, যে সমস্যা নানাপ্রকার বিরান্তকর জটিলতা সৃষ্টি 
ক'রে আত সহজেই একটা বড় সঙ্কটের মতো হয়ে উঠতে পারে। কৃপালনীকে যাঁদ 
আমন্ণ না করা হয়, তবে কংগ্রেস ক্ষুব্ধ হবেন। কংগ্রেস মনে করবেন, এই ধরনের 
ব্যাপার মেনে নেওয়ার অর্থ হলো, নিজেদের ন্যায্য আঁধকার ছেড়ে ?দয়ে জিন্নার দাবীর 

কাছে আর একবার নাত স্বীকার করা। এঁদকে কৃপালননকে যাঁদ আমল্লণ করা হয়, 
তবে 'জন্না আবার যথার্থই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। 

নতুন ধরনের একটা সম্মাত-পন্রের খসড়া তৈরী করে ফেলেছেন ভি পপ মেনন। 
সধাক্ষপ্ত অথচ সংস্পম্টভাবে বার্ণত প্রধান প্রধান কয়েক িবষয় ও বন্তব্যের:তাঁলিকা, 
সংখ্যায় সব শুদ্ধ আটাট। দেখা গিয়েছে যে, ভারতীয় নেতারা সাহস কয়ে একটা 
সুস্পস্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না। এটা বস্তুত আপ্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
দায়িত্ব এাঁড়য়ে যাবার একটা চেস্টা । পার্ট যাঁদ ইচ্ছা না করেন, তবে নেতারা ব্যান্তগত 
ইচ্ছার উপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না, এই যান্তর আড়ালে অশ্রয় 
গ্রহণ ক'রে তাঁরা দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলতে চাইছেন না। নেতাদের এই মনোভাব 
ও আচরণ সমস্যা সমাধানের পথে যে বাধা সৃম্টি ক'রে রেখেছে, মাউশ্টব্যাটেন সেই 
বাধাকেই এাঁড়য়ে অন্যভাবে অগ্রসর হবার জন্য এবং বেশ সাহস ক'রেই নেতাদের 
ব্যান্তগতভাবে সম্মত করাবার জন্য একটা নতুন চেষ্টার সত্তর গ্রহণ করলেন। সেই দিকে 
লক্ষ্য রেখেই আটটি ব্যবস্থার প্রস্তাব উল্লেখ ক'রে নেতাদের স্বাক্ষর লাভের উদ্দেশ্যে 
নতুন এক সম্মাত-পন্দ্ প্রস্তুত করেছেন মাউন্টব্যাটেন। 

প্রস্তাবের বন্তব্য হলো- আঁবলম্বে 'ডোমনিয়ন স্টেটাস' চাই। চূড়ান্ত দাবী 
1হসাবে নয়, অন্তর্বতা ব্যবস্থা হিসাবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের 
উপর ভিত্তি ক'রে এবং সে আইনের কিছুটা রদ-বদল ক'রে ভারতে এক বা একাধিক 
'ডোঁমিনিয়ন' মর্যাদাযুন্ত রাষ্ট্রের প্রাতন্ঠা। যাঁদ একাঁট ডোমানয়ন রাম্ট্র প্রাতচ্ঠিত 
হয়, তবে ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় গভরন্নমেন্টের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ ক'রে 
দিতে হবে। 

প্রস্তাবের আর একটি বন্তব্য হলো-যাঁদ দুইটি ডোমিনিয়ন রাম্ট্ী প্রাতম্ঠিত হয়, 
তবে দুই ডোমিনিয়নেরই এক গভনর-জেনারেল থাকবেন। আর একটি প্রস্তাবে 
সৈন্যবাহিনশ বিভন্ত করবার নিয়ম ও নীতি ডীল্লাখত হয়েছে। যে অণুলের জন- 
সমাজ থেকে লোক সংগ্রহ ক'রে যে সৈন্যদল গঠন করা হয়েছে, সেই অণ্চলে সেই 
সৈন্যদলই থাকবে । সৈন্যদলকে আণুলিকভাবেই ভাগ ক'রে দুই বিভিন্ন গভনমেন্টের 
মধ্যে বন্টন ক'রে দেবার নীতি গৃহীত হয়েছে। যে সৈনাদল দুই গভন“মেণ্টেরই 
অণুলের লোক নিয়ে গাঠত, সেই 'মিশ্র সৈন্যদলগ্্ীলকে ভাগ করার ও বণ্টন করার 
জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 

কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন মাউশ্টব্যাটেন। অনেক চেস্টা করেও তান 'জন্না ও 
[িয়াকৎকে দিয়ে এই সম্মাতি-পন্রে স্বাক্ষর দান করাতে পারলেন না। সম্পূর্ণভাবে 
না হোক, আংাঁশকভাবেও সম্মাতি-পন্রে টীল্লাখত কোন একটি 'বষয়ের একাঁট বর্ণও 
অনৃমোদন ক'রে স্বাক্ষর দান করতে রাজ হলেন না 'জন্না ও 'লিয়াকৎ। মাউন্টব্যাটেন 
বললেন, প্রস্তাবগুলির অন্তন্নীহত সাধারণ নশীতটি 'জন্না ও 'িয়াকং সমর্থন 
করেন, কিন্তু এই সমর্থন তাঁরা 'লাখতভাবে জানাতে ইচ্ছা করেন না। 



প্রস্তাবে পাঁরবর্তন $১ 

[ভ পি মেনন বললেন, প্যাটেল এবং নেহর:র প্রধান বন্তব্য হলো, প্রস্তাব যথেষ্ট 
স্পম্টতার সঙ্গে সমর্থন ক'রে 'জিন্নাকে প্রমাণ দিতে হবে যে, আগ্চালক দাবী সম্বন্ধে 
তিনি তাঁর শেষ কথা বলে 'দয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর যা বন্তব্য তা এখানেই সমাপ্ত 
হবে। এর পর নতুন ক'রে আবার আরও কোন অণ্চলের উপর দাবীর কথা বলতে 
পারবেন না জিন্না। আণ্চালক ভাগ সম্বন্ধে এই প্রদ্তাবে উাল্লাখত ব্যবস্থাকেই 
চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে হবে, অন্তর্বতর্ঈ ব্যবস্থা বলে নয়। মাউন্টব্যাটেনের 
বিশ্বাস, তান কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন, যাঁদ 'জিল্লা একথা স্পন্ট ক'রে 
জানিয়ে দেন যে, ব্যান্তগতভাবে এই প্রস্তাব জিন্না সমর্থন করছেন এবং প্রস্তাব 
কার্যে পারণত করার জন্য তাঁর নেতৃপদের প্রভাবে ও আঁধকারে যা কিছু করা 
সম্ভবপর তা করবেন। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন, তান একটি বিষয়ে 'জন্নাকে খুব সাবধানে পরাঁক্ষা ক'রে 
দেখেছেন। নেতারা যাঁদ কোন প্রস্তাবেই একমত না হতে পারেন, তবে 'ডোঁমানয়ন 
স্টেটাস-এর 'ভীত্তিতে ভারতের বর্তমান অন্তর্বতাঁ গভর্নমেন্টের কাছেই শাসন ক্ষমতা 
হস্তান্তর ক'রে দেওয়া হবে, এই কথার মধ্যে হশিয়ার ক'রে দেবার যে একটা হীঙ্গত 
ছিল, জিন্না সেটা লক্ষ্য করেছেন। এই ইঙ্গিতে জন্নার মনে কি প্রাতক্রিয়া দেখা 
দিল, মাউশ্টব্যাটেনও সেটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছেন। এই কথা শুনে জিন্না 
বিচালত বা ডীদ্বঙ্ন হয়েছেন বলে মনে হলো না। উপরে উপরে তান একটা প্রশান্ত 
ভাবই দেখালেন। শুধু এই কথাই বললেন যে, যাঁদ ব্যাপার এরকমই দাঁড়ায় তবে 
তান কোন অবস্থাতেই সেটা বন্ধ করতে পারেন না। 

শকন্তু এর পর ঘটনা কোন: দিকে যাবে, সেটা অনুমান করতে পারাছ। এই 
ব্যাপার এখানেই থামবে না। বরং এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই 'জিন্না এবং মাউন্ট- 
ব্যাটেনকে নিজ নিজ ক্টনীতির ক্ষেত্রে সম্ভবত আঁবলম্বে প্রস্তুত হতে হবে মন 
স্থির ক'রে সস্পম্টভাবে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলবার জন্য। 

মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পেরেছেন, অন্তর্বতর্ঁ গভর্নমেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
কথা শুনে 'জন্নার মনের ভিতরের ভাব ক হয়েছে। জন্নার মনের এই ভাব সমস্থ 
ও স্বাভাবিক মনের ভাব নয়, বরং দু্চান্তিত হবার মতোই বিষয়। কিন্তু এ সত্তেও 
বুঝা যায় যে, জিন্না যে মনোভাব দোঁখয়েছেন সেটা একটা সুক্ষম এবং চতুর বৃদ্ধিরও 
ব্যাপার । 

বাঁজয়ে দেখবার চেষ্টা অনেকখানিই হলো। এই চেষ্টায় এীগয়ে যেয়ে আবার 
পাঁছয়ে আসতেও হলো। এর মধ্যে শুধু এই একটি বাস্তব সত্যের প্রমাণ পাওয়া 
গেল যে, জিন্নার মন অতি কঠিন ধাতু 'দিয়ে তৈরী, সহজে বিচাঁলত হবার বস্তু নয়। 

আর একটি বাস্তব সত্য উপলাব্ধ করেছেন মাউন্টব্যাটেন। কংগ্রেসের দাবীর 
যৃপকান্ঠে 'ব্রাটশেরা জন্নাকে বাল 1দয়েছেন, কোন ঘটনা থেকে এই রকম কোন প্রমাণ 
দেখাতে পারলে 'জন্না রাজনশীতির ক্ষেত্রে ক করতে পারেন, সেটা জিন্না ভাল ক'রেই 
জানেন। মাউন্টব্যাটেন বুঝেছেন, 'জল্না তাঁর এই শান্ত সম্বন্ধে বেশ সচেতন আছেন। 

নয়াঁদল্লী, রাববার, ১৮ই মে, ১৯৪৭ সাল : আজ সকাল সাড়ে আটটার সময় 
লণ্ডন রওনা হয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। যান্নাকালে মাউন্টব্যাটেনকে বিদায় সম্ভাষণ 
জানাবার জন্য পালম বিমানক্ষেত্রে বেশ ভিড় হয়োৌছল। এর মধ্যে কলাঁভলও 
ছিলেন। গভরন্নরদের মধ্যে কলাভলই 'সিনিয়র। মাউশ্টব্যাটেনের অন্পাঞ্থতির 
সময় তাঁকেই ভাইসরয়ের দাঁয়ত্ব পালন করতে হবে। এই নিয়ে কলাঁভলকে চারবার 



৫২ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

অস্থায়ভাবে ভাইসরয়ের পদে কাজ করতে হলো। ভি পি মেনন এবং ভের্ননকেও 
সঙ্গে নিয়ে চললেন মাউশ্টব্যাটেন। 

নয়াদল্লশ, বৃহস্পাঁতিবার, ই২শে মে, ১৯৪৭ সাল : শীজন্না ঠিক সময় বুঝে 
একাঁট বোমা ছেড়েছেন। আগের থেকে বেশ ভাল ক'রে ভেবে-চিন্তে নিয়ে এবং 
প্রস্তুত হয়ে তান এই কাজাঁট করেছেন। আটশত মাইল দীর্ঘ এক কাঁরডর চাই, 
এই দাবী ক'রে বসেছেন জন্না। এই হলো 'জন্নার বোমা। পূর্ব পাঁকস্থান এবং 
পশ্চিম পাঁকস্থানকে যুস্ত ক'রে ভারতের উপর 'দয়ে আটশত মাইল দীর্ঘ যোজকের 
মতো এক ভূখন্ড চাই জিন্নার। 

করিডর দাবীর এই ঘোষণাটি জিন্না যেভাবে প্রচারত করেছেন, তার মধ্যে 
স্ট্যালিনসূলভ প্রচারকৌশলের পাঁরচয় পাওয়া যায়। প্রচারের কায়দায়, 'জন্না 
স্ট্যালনেরই অনুকরণ করেছেন। রয়টারের ডুন ক্যাম্বেলের কাছেই 'জন্না সর্ধপ্রথম 
তাঁর এই কাঁরডর তত্ব প্রকাশ করেছেন। ডুন ক্যাম্বেল কয়েকদিন পূর্বে জিন্নার 
কাছে এক প্রশ্নতাঁলকা রেখে এসোছলেন। সেই প্রশ্নতাঁলকার উত্তর দিতে গিয়ে 
'জন্না যে এমন একটি আঁভনব এবং জবর সংবাদ জানিয়ে দেবেন, এটা ডুন ক্যাম্বেলেরও 
ধারণায় ছিল না। সংবাদ হিসাবে চমকে দেবার মতো এক সংবাদ অভাবতভাবেই 
পেয়ে গেলেন ডুন ক্যাম্বেল। 

আমি লণ্ডনে টোলগ্রাম ক'রে আঁস্কন ক্লামকে (ভের্ননকে) জানয়ে দলাম__ 
“করিডর দাবীর কথা 'জন্নার একটা মুখের কথা মান্র নয়। ডুন ক্যাম্বেলের প্রম্নের 
উত্তরে জিন্না 'াখতভাবেই এই দাবীর কথা জানিয়েছেন।” 

রয়টার কর্তৃক এই কাহনন প্রচারিত হওয়া মান্ন জিন্নার সেক্লেটার বৈদৌশক 
সাংবাঁদকদের কাছে টেলিফোন ক'রে 'জন্নার করিডর দাবীর সংবাদাঁটর উপর 
বিশেষ নজর দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। বৈদোশক সাংবাঁদকেরাই আমাকে 
বলেছেন যে, 'জন্না নিজের থেকেই তাঁদের কয়েকজনকে সাক্ষাৎ করার জন্য আমন্ত্রণ 
করেছিলেন এই বিবৃতিটি দেবার উদ্দেশ্যে। বৈদোশক সাংবাঁদকদের ধারণা, যে 
কোন একটা অজুহাতে এই বিবৃতি দেবার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েছিলেন জিন্না। 
এই অবস্থায় 'জিন্নার সাবধা ক'রে দিলেন রয়টার। রয়টার যেচে একটা প্রশ্নতালকা 
তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়াতেই জিন্না সাবধা পেয়ে গেলেন। রয়টারের অনরোধকেই, 
কায়দা ক'রে তাঁর বিবৃতি দেবার একটা সুযোগ 'হসাবে তিনি ব্যবহার করলেন । 

অবশ্য প্রচারযল্ম হিসাবে রয়টারকেই বেছে নেওয়া 'জিন্নার পক্ষে প্রয়োজন ছল 
তাঁর উদ্দেশ্যের সহায়ক 'হসাবে রয়টারই উপয্বস্ত প্রচারযল্ন। যে সময় 'ব্রিটিশ 
গীভর্নমেন্ট মাউন্টব্যাটেনকে লন্ডনে ডেকে নিয়ে পরামর্শ করছেন এবং আলোচনা 
একটা গুরুতর পর্যায়ে এসে পেশছেছে, ঠিক সেই সময় লণ্ডনের উপর সবচেয়ে 
বেশি চাপ দিতে হলে জিন্নার কারডর তত্ত্ব যেভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত, রয়টারের 
সাহায্যে তাই হতে পারে। জিন্না জানেন যে, রয়টারের সাহায্যে করিডর কাঁহনশ 
প্রচারিত হলে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে সে কাহনশ যতদূর সম্ভব বোশ স্থান, গর্ব 
ও মর্যাদা লাভ করবে এবং আলোচিতও হবে। 

ভারতঈয় সংবাদপন্লগ্লির লণ্ডন সংবাদদাতারা তাঁদের অজন্র রকমের জল্পনার 
1ববরণ পাঠিয়ে চলেছেন। জজ্পনাগুলির মধ্যে অপরের ইচ্ছায় উৎসাহিত একটা 
উদ্দেশ্য প্রবণ প্রচারের সূর আছে। লশ্ডন সংবাদদাতারা ভারতীয় সংবাদপন্রে 
জ্ঞানাচ্ছেন_ মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেপ্টের আলোচনায় বাধা পড়েছে। 



প্রস্তাবে পাঁরবর্তন ৩ 

কিন্ত এ জল্পনা নিতান্ত ভিত্তিহীন। আলোচনা বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই চলছে । বরং এ 
সময় মাউন্টব্যাটেন স্বয়ং লণ্ডনে উপাঁস্থত থাকায় ব্রিটিশ মন্তিসভা এবং সরকারী 
মহলের মনের হতাশার ভাব অনেকখাঁন কেটে গগয়েছে। তাঁদের চেষ্টার পদ্ধাত এবং 
ব্যবস্থাগ্ালও যেভাবে এলোমেলো হয়ে যাঁচ্ছল, মাউন্টব্যাটেনের উপাঁস্থাততে তার 
মধ্যেও একটা সুসংহাতি ফিরে এসেছে । গভর্নমেণ্টের বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গেও 
মাউন্টব্যাটেন সাক্ষাং করেছেন। এই সাক্ষাতের খুবই প্রয়োজন ছিল। বিরোধী 
দলের সমর্থন না পেলে ক্ষমতা হস্তান্তরের এত বড় ব্যাপার 'বলাম্বত হতে পারে, 
এই আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে, 'ব্রটিশ পার্লামেন্টে স্বাধীনতা বিলটি যাঁদ 
যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে গৃহাঁত না হয়, তাহ'লে ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত 
পরিকজ্পনাই ভেস্তে যাবে। মাউন্টব্যাটেন স্বয়ং ভারতে উপাস্থত থেকে সমস্যা 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সুতরাং লণ্ডন কর্তৃপক্ষ যাঁদ প্রকৃত 
তথ্য জানতে চান, তবে মাউন্টব্যাটেনের কাছেই জানতে পারবেন। লন্ডন কর্তৃপক্ষের 
মনে বাস্তবসঙ্গত কারণেই যেসব 'দ্বধা ও সংশয় দেখা দিয়েছে, সেসব দূরীভূত 
করার প্রয়োজন আছে, কারণ তাঁদের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার উপরেই ক্ষমতা 
হস্তান্তরের সমগ্র পাঁরকজ্পনার সাফল্য নির্ভর করছে। এইঁদক 'দয়ে বিচার করলে 
বোঝা যায়, এ সময় এবং এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডনে উপাঁস্থত থাকায় কতখানি 
কাজের মত কাজ হতে পারবে। 

'ব্রাটশ গভর্নমেন্টের ভারত-পাঁলাঁস 'নয়ন্্রণ ও পাঁরচালনার পূর্ণ দাঁয়ত্ব এযাবং 
মিঃ এটালই সম্পূর্ণভাবে নিজের দায়িত্বে নিয়ে কাজ ক'রে আসছেন। ভারত সম্বন্ধে 
করণীয় যে কোন ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে, এটাঁল তারও দাঁয়ত্ব 'নিচ্ছেন। 
এটাল এইবার তাঁর সহকমাদেরও মনে একাঁট বিষয়ে দায়িত্ববোধ বেশ সাফল্যের 
সঙ্গে জাঁগয়ে তুলতে পেরেছেন। সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে এঞটালর সহ- 
কমর্ণরাও বুঝেছেন যে, কালক্ষেপ না ক'রে এইবার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গেই 
প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা সম্পন্ন ক'রে ফেলতে হবে। বিশেষভাবে লর্ড চ্যান্সেলার 
এবং ইশ্ডিয়া আঁফসের উপরেই কাজের চাপ পড়বে সবচেয়ে বোশ ক'রে। 

মাউণ্টব্যাটেনের মতে, বর্তমান অবস্থায় “সময়'ই হলো একটা সমস্যার বিষয়। 
যথাসময়ে এবং দ্রুততার সঙ্গে এক একটি ব্যবস্থা যাঁদ সম্পূর্ণ না হয়, তবে সমস্ত 
পাঁরকজ্পনাই একটা ব্যর্থতায় পাঁরণত হবে। মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে এই সময়- 
সমস্যার তাৎপর্য উপলাব্ধ ক'রে লর্ড চ্যান্সেলার প্রীতশ্রাতি দিয়েছেন যে, আগামী 
জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই স্বাধীনতা 'বিলাঁটকে পার্লামেন্টে উত্থাপন করার জন্য 
তান প্রস্তুত ক'রে রাখবেন। 

লর্ড চ্যান্সেলার যে সময়ের মধ্যে বিলের রচনার কাজ শেষ করবার প্রাতশ্রাত 
দিলেন, ইংলশ্ডের ইতিহাসেই সেটা এক আঁভনব ঘটনার সংবাদ। এত বৃহৎ 
এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কোন বিল এত অল্প সময়ের মধ্যে রচনা ক'রে পার্লামেণ্টে 
উপাঁস্থত করার ব্যাপার অতাঁতে কখনো হয়ান। এত বড় পাঁরবর্তন ঘটাবার উদ্দেশ্য 
নিয়ে কোন বল রচনার দ্টান্তও পাঁথবীর কোন দেশের পার্লামেন্টারী গভর্নমেণ্টের 
ইতিহাসে নেই, এর তুলনা এবং নাঁজরও পাওয়া যায় না। দেশরক্ষার সামারিক ব্যবস্থার 
ভাবষ্যং সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে অবশ্য নানারকম দূর্হ প্রশ্নের সম্মুখীন 
হতে হচ্ছে। তা সত্তেও ইস্মে আমাকে আশাজনক এবং উৎসাহিত হবার মতোই 
সংবাদ পাঠিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন এবং ভি 'প মেনন, দু'জনে মিলে 'ডোমিনিয়ন 



৫৪ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

স্টেটাস-এর সংজ্ঞা ও তাৎপর্যের যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা সকলেই আগ্রহের সঞ্গে 
সমর্থন ও অনুমোদন করেছেন। ব্যাখ্যাত বিষয়গুলির কয়েকটি অংশ আর একট; 
স্পম্ট করা এবং সংশোধন করা মান্র এখন বাঁক আছে। 

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৩শে মে, ১৯৪৭ সাল : 'জন্নার 'কাঁরডর' দাবীর প্রাতক্রিয়া 
দেখা দিতে যাঁদও একটু দেরি হয়েছে, কিন্তু দেখা দিয়েছে বেশ ভাল রকমেই। 
আগ্দনের গায়ে বাতাস লাগলে যেমন হয়, করিডর প্রসঙ্গ তেমন ক্লমেই বোশি উত্তপ্ত 
হয়ে বাদ-প্রাতবাদের ঝড়ে ছাঁড়য়ে পড়ছে। 'বরোধের ভাব ও উত্তেজনা ক্রমেই কত 
প্রবল হয়ে উঠছে, করিডর-প্রসঙ্গ নিয়ে বাদ-প্রাতবাদের এই হানাহানিতে তারই 
সমস্ত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সুস্পম্ট একটা রাজনোতিক সিদ্ধান্ত. না ক'রে 
ফেলতে পারলে এই উত্তেজনা প্রশাীমত করা যাবে না। মাউন্টব্যাটেন এখন রয়েছেন 
লণ্ডনে, এঁদকে নম্ট হতে চলেছে এমন একটি 'জানস, যা তান অনেক পাঁরশ্রমে 
সৃন্ট করতে পেরেছিলেন। গত দ: মাস ধরে অক্লান্তভাবে চেস্টা ক'রে দুই পক্ষের 
মধ্যে যে পারমাণ শুভেচ্ছার ভাব সৃন্টি করতে পেরোছিলেন, সেটা তাঁরই এই অজ্প- 
দনের অনুপাঁষ্থাতর মধ্যেই আতি দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আম ভের্ননকে জানয়োছি : 
পপ্রসাদ এবং দেও কেংগ্রেস সেক্রেটারি) দু'জনেই বেশ জোর দিয়ে এবং খোলাখুলি- 
ভাবে তাঁদের বন্তব্য প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন দুশট বিবৃতিতে । প্রসাদ বলেছেন__ 
জন্লা যা দাবী করেছেন, সেটা এক মুহূর্তের জন্যও বিবেচনা ক'রে দেখবার মতো 
বস্তু নয়। দেও মনে করেন-াব্রাটশেরা এখনো 'জন্নাকে সাহায্য করতে পারেন, 
এই বিশ্বাসের মোহে মুগ্ধ হয়ে আছেন 'জন্না। তাই ক্রমেই তাঁর দাবীর বহর বাঁড়য়ে 
তুলছেন। যাই হোক, উত্তন্ত ও বিড়াম্বিত ক'রে কাজ হাসিল করার এই সব ক্ট- 
কৌশল ও হমাঁকতে দেশের লোক ভয় পাবে না। করিডর দাবী কখনই পূরণ 
করা যেতে পারে না।” 

গত শনিবার আমোরকার ইউনাইটেড প্রেসকে এক 'সাক্ষাৎ দান করোছলেন 
নেহরু। রাষ্ট্রগত ভূখণ্ডের আতীরন্ত কোন ভূখন্ড দাবী করবার এই প্রসঙ্গ সম্পর্কে 
তাঁর বন্তব্য জনসাধারণের অবগাঁতির উদ্দেশ্যে এই প্রথম তিন প্রকাশ করলেন। 
নেহরু বলেছেন--“মঃ 'জিন্না সম্প্রাত যে বিবৃত দিয়েছেন, সেটা সম্পূর্ণভাবে একটা 
বাস্তবতাবোধহীন বিবৃতি মান্ত। এই বিবৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, জন্না কোন 
রকমেরই একটা মশমাংসার মধ্যে আসতে চান না। কাঁরডর দাবী একটা উদ্ভট ও 
অপ্রাকৃত দাবী। আমরা যে দাবী নিয়ে দাঁড়য়োছ, সেটা হলো ভারতের সকল অংশ 
নিয়ে সম্মীলতভাবে এক 'ভারত ইউনিয়ন গঠনের দাবী এবং সেই সঙ্গে এই 
নীতিতেও আমরা স্বীকৃত হয়োছ যে, যাঁদ বিশেষ কোন অংশ 'ভারত ইউনিয়নের, 
বাইরে থাকতে চায় তবে সেই অংশকে বাইরে থাকবার আঁধকার দেওয়া হবে। কোন 
অংশকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে ভারত ইউীনয়নের 'ভতরে ধরে রাখার 
চেস্টা হবে না। যাঁদ এই নীতির উপর 'ভীত্ত ক'রে এবং আঁতীরন্ত ভূখণ্ড পাওয়ার 
জন্যে দাবীর মান্রা না বাঁড়য়ে, 'জন্না আমাদের সঙ্গে একটা সঙ্গত মীমাংসায় না 
আসতে পারেন তবে আমরা আমাদের ভারত ইউাঁনয়নের গঠনতন্ম বা সধংাবধান রচনার 
ও সেই গঠনতল্ কার্যে পাঁরণত করার চেষ্টা ক'রে যেতে থাকব।” 

নেহরূর অন্যান্য উন্তি থেকেও বুঝতে পারছি যে, তাঁর মনোভাব ব্লমেই দূঢ় ও 
কঠিন হয়ে উঠছে। মিয়োভলকে নেহরু একথাও জানিয়েছেন যে, তিনি অগত্যা 
ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই বিকল্প প্রস্তাবের পক্ষেই তাঁর দাবী উত্থাপন করবার জন্য 
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তৈরী হয়েছেন। দুই পক্ষের মধ্যে কোন মীমাংসা না হলে একটি কেন্দ্রীয় 
গভনমেন্টের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করার প্রস্তাব। মীমাংসার জন্য সম্মাত-সৃত্রের 
যে খসড়া রচনা এবং ঘোষণা করেছেন মাউন্টব্যাটেন, জিল্না সেই ঘোষণার প্রধান 
প্রধান বিষয়, বন্তব্য ও প্রস্তাবের সবগুিই প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই অবস্থায় 
একটি কেন্দ্রীয় গভরনমমেন্টের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের 'বিকজ্প ব্যবস্থাঁট দাবী 
করতে তিনি বাধ্য। নেহরু চাইছেন, একটা সামায়ক চুন্তির দ্বারা বর্তমান (কেন্দ্ৰীয়) 
অন্তর্বতাঁ গভনমেন্টকেই ডোঁমানয়ন গভনমেন্ট হিসাবে গণ্য ক'রে নিতে হবে। 
জন্না কখনই কোন ব্যবস্থায় সুস্পম্টভাবে প্রীতশ্রাতিবদ্ধ হবেন না। নেহরু এই 
আঁভিযোগও করেছেন যে, জিন্নার রীতি হলো ক্রমেই দাবীর বহর বাঁড়য়ে তোলা। 
যে দাবী আদায় করা গেল, সেটা গ্রহণ ক'রে 'নয়ে তৎক্ষণাৎ আবার নতুন ক'রে এবং 
আরও বোঁশ ক'রে দাবী করা_এই হলো 'জন্নার পল্থা। নেহরু বলেছেন, শুধু এক 
পক্ষ থেকেই প্রাতিশ্রাতি দেবার ব্যাপার আর চলতে পারে না। 

নয়াদল্লশী, মঙ্গলবার, ২৭শে মে, ১৯৪৭ সাল : বাংলার গভর্নর বারোস এক 
রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। কলকাতার অবস্থা বেশ গোলমেলে হয়ে উঠেছে । এই কারণে 
অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছেন বারোস। রিপোর্ট পাঠাবার দু-এক দন আগে তিনি 
আরও ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছেন, অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কলকাতার 
উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা সম্বন্ধে পূর্বে যে ধারণা তিনি করেছিলেন, এখন তার চেয়ে 
অনেক বোশ সাংঘাতিক এবং ভয়াবহ বলেই বুঝতে পারছেন। কলকাতার এই 
উত্তেজনার ভাব প্রশমিত করার জন্য বারোস বেতারে একটি ভাষণ 'দতে ইচ্ছা করছেন। 
তারই জন্যে মাউন্টব্যাটেনের সম্মাত চেয়ে পাঠিয়েছেন ?তান। অমৃতবাজার পান্রকায় 
প্রকাঁশিত একটি সংবাদ সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন বারোস। সংবাদাঁট হলো নেহরুর 
একটি উন্তি। নেহরু বলেছেন যে, আগামী ২রা জুন থেকে সংগ্রামের এক নতুন 
অধ্যায় আরম্ভ হবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে কোন 'নম্পান্ত হবে বলে তিনি তেমন কোন 
আশা পোষণ করছেন না। 

নেহরু সাঁত্যই এরকম কোন উীন্ত করেছেন কিনা, সে-সম্বন্ধে আম সাঁঠক তথ্য 
জানবার চেস্টা করোছ। কিন্তু বুঝতে পেরোছি, সংবাদটা নিতান্তই "ভীত্তহীন। এ 
সংবাদ বম্বাস করার মতো কোন প্রমাণই পাইনি। এতেই বোঝা যায় যে, চারাঁদকের 
অবস্থা কতখাঁন এলোমেলো হয়ে উঠেছে । এঁরক ব্রিটার আমাকে বলেছেন যে, 
এরই মধ্যে কলকাতা শহরের মূসলমান ও 'হন্দু মারামারি করার জন্য তৈরী হয়ে 
গিয়েছে। শহরের 'বাঁভল্ল বাঁড় এবং রাস্তাগুঁল এক একটি ঘাঁটিতে পাঁরণত ক'রে 
দুই সম্প্রদায়ই সংঘর্ষের জন্য প্রস্তৃত হয়েছে। 

নয়াঁদলী, ৩১শে মে, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন দিল্লী ফিরে এসেছেন এবং 
আসা মান্রই তিনি আলোচনার জন্য তাঁর স্টাফের সকলকেই ডেকে পাঁঠিয়েছেন। আজ 
হলো সপ্তাহের শেষ দিন এবং শেষ 'দনাটিই সমাপ্ত হতে মান্র কয়েকাট ঘণ্টা বাঁক 
আছে, তার পরেই সেই নেতৃবৈঠক, যে বৈঠকের সিদ্ধান্তের উপর ভারতের অদৃজ্ট ও 
ভাঁবষ্যং নিভভ'র করছে। 

মাউন্টব্যাটেন আজ দ:বার স্টাফের বৈঠক আহ্বান করেছেন। দুই বৈঠকেই 
অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। প্রথম বৈঠকে কলাভল উপস্থিত 'ছিলেন। 
মাউণ্টব্যাটেনের মানাঁসক এবং কাঁয়ক পাঁরশ্রম করবার শান্ত দেখে আশ্চর্য হতে হয়। 
সদূর লন্ডন থেকে আকাশ-পথে দীর্ঘ ভ্রমণের পর সবেমান্র দিল্লী এসে পেশছেছেন, 
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তবুও দেখে মনে হয় না যে, তান 'বিল্দমান্্ও ক্লান্ত হয়েছেন। লণ্ডনে কয়েকাঁদন 
ধরে আঁত দুরূহ এবং রাজনোতক গুরুত্বে পাঁরপূর্ণ নানা বিষয়ের আলোচনায় বস্তৃত 
তাঁকে বিরামহীনভাবেই ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে, তবু তাঁর কিছ:মান্র মানাঁসক ক্লান্তি 
নেই। বরং দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর কাজের উৎসাহ যেন আরও স্ফর্ত লাভ করেছে। 
স্টাফকে একের পর এক নানারকম কাজের নির্দেশ দিয়ে যেতে লাগলেন মাউন্টব্যাটেন। 

সম্প্রাতি গান্ধী তাঁর প্রাত্যাহক প্রার্থনাসভার ভাষণে যেসব কথা বলেছেন, 
মাউণ্টব্যাটেন সেই সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। তান বুঝেছেন, গান্ধীজীর এই মন্তব্য- 
গুলি শোনবার পর তাঁর পক্ষে শুধ্ চুপ ক'রে থাকা উঁচত হবে না। কু একটা 
করতে হবে। 

প্রার্থনাসভার ভাষণে গান্ধী সম্প্রীতি যা বলেছেন, তাতে বোঝা! গিয়েছে যে, গান্ধী 
ভারত-খণ্ডন অনুমোদন করতে পারছেন না। ভারতের অখন্ডতার পক্ষে গান্ধী 
যেভাবে তাঁর বন্তব্য ঘোষণা করছেন, তার মধ্যে এইরকম একটা আভিমতের হাঁঙ্গত 
আছে বলে মনে হয় যে, ব্রাটশ মান্িসভা মিশনের প্রস্তাবকেই ভারতের উপর চাপিয়ে 
দেওয়াই এখন সমাধানের একমান্র পল্থা। কলাভল এবং মেনন দু'জনেই অবশ্য 
বলেছেন যে, তাঁদের বিশ্বাস, গান্ধীজণী ভারত-খণ্ডনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে 
[গিয়ে এমন কিছ; করবেন না, যার ফলে খণ্ডনের পাঁরিকজ্পনাই সমূহভাবে বিনষ্ট 
হতে বাধ্য হবে। 

*  'জল্নার সঙ্গে আচরণে কি মনোভাব 'নিয়ে চলতে হবে, সে সম্বন্ধেও মাউন্টব্যাটেন 
তাঁর ধারণা এখন স্পম্ট ক'রে নিয়েছেন। ঁজন্নার 'কারডর' দাবীতে মাউন্টব্যাটেন 
ব্যান্তগতভাবে কি রকম 'বিড়ম্বিত ও বিরত বোধ করছেন, সেই কথা উল্লেখ ক'রে 
তান বললেন যে, আর রাগ ক'রে নয়, বরং দুঃখের সঙ্গেই 'জিন্নাকে "্বীকার' ক'রে 
নিয়ে তাঁকে প্রত্যেক কাজে ও আলোচনায় এবার অগ্রসর হতে হবে। 

মাউশ্টব্যাটেন অবশ্য লপ্ডন থেকেই একটি অস্ত্র নিয়ে এসেছেন, যেটা তান 
জন্নার বরোধিতার বিরুদ্ধে সময় বুঝে এবং প্রয়োজন বুঝে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে 
পারবেন। অস্নাট হলো জিন্নার কাছে লেখা চাঁর্চলের একখানি চিঠি। 'চিগিতে 
জন্নার উদ্দেশে চাঁ্টলের একাঁটি অত্যন্ত অর্থগ্ঢ অনুরোধ-বাণন ডীল্লখিত আছে। 
চার্চল জন্নাকে জানিয়েছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব সমর্থন ও গ্রহণ করা 'জন্নার 
পক্ষে এখন বস্তুত জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানের মতোই ব্যাপার । 
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সবসমর্থন 

নয়াদিল্লশী, রবিবার, ১লা জুন, ১৯১৪৭ সাল : আজ আঁম আমার মায়ের কাছে 
একটি চিঠিতে এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখোছ : 

“আসন্ন এক বরাট ঘটনার জন্য আমরা এখানে প্রতীক্ষায় রয়োছ। আর দূশদন 
পরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব ঘোষণা করবেন মাউণ্টব্যাটেন। এদেশের রাজনোতিক 
পরিবেশ এখন অত্যন্ত উত্তপ্ত। দেশখণ্ডনের প্রস্তাবই যে ঘোঁষত এবং গৃহীত 
হবে, সেটা একরকমের অবধারিত বলেই মনে করতে পাঁরি। এ প্রস্তাবের ফলে 
সাম্প্রদায়ক অশান্তিও যথেম্ট পারমাণে দেখা দিতে পারে। কিন্তু বর্তমানের আনাশ্চিত 
অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটা সুস্পন্ট সিদ্ধান্তই সবচেয়ে বোঁশ কাম্য। লক্ষ্য করার 
বিষয় এই যে, ভারতের এই রোষ ও উত্তেজনা এখন সম্পূর্ণভাবেই তার ঘরোয়া 
ব্যাপার, ভ্রাতৃঘাতাঁ হংসার প্রকোপে ভারত আজ আঁস্থর হয়ে উঠেছে । এখন 'ব্রাটশের 
প্রাত ভারতের দুই পক্ষেরই কোন আক্রোশ নেই। হিন্দু ও মুসলমান, দূই 
সম্প্রদায়ের কাছে 'ব্রাটশ আজ যতটা জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে, অতাঁতে কোন কালেই 
ততটা জনাপ্রয়তা "ব্রাটশেরা লাভ করোনি। 

“ব্রাটশ গভরন্মমেন্টের ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁরখের ঘোষণার একি ফল এই 
হয়েছে যে, কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের মনোভাবে মস্ত একটা পারবর্তন হয়ে গিয়েছে। 
দেশখণ্ডন অপাঁরহার্য, এই বাস্তব সত্যট উপলাব্ধ করেছেন তাঁরা, এবং এই সত্য 
স্বীকার ক'রে নিতে তাঁরা সম্মতও হয়েছেন। সম্মত হচ্ছেন না গান্ধী। দেশখণ্ডন 
অপাঁরহার্য বলে তিনি স্বীকার করতে রাজি নন, এবং এমন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আত 
প্রবল এক আভযানও তিনি অন্তরাল হতে চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এই আভযান 
কতদূর পর্যন্ত তান এরগয়ে 'নয়ে যেতে পারবেন, সেটা বলা দুঃসাধ্য, কারণ সেটা 
বুঝে ওঠাও দুজ্কর। 

“নেহরু ও প্যাটেল, অন্তর্বতাঁ গভর্নমেন্টের দুই কংগ্রেসী প্রধান, দেশখন্ডনের 
প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি আছেন। তাঁরা মনে করেন, পাকিস্থান স্থাঁপত হলে 
জন্নার মুখ আর দেখতে হবে না। নিকটে থাকার সুযোগ আছে বলেই 'জিন্লা 
শুধু উপদ্রব এবং গ্লানি সৃষ্ট ক'রে তাঁর ক্ষমতার পাঁরচয় দিতে পারছেন। সুতরাং, 
জন্লাকে দূরে সরে যেতে দিলে এই উপদ্রবের সম্ভাবনাকেই দূরে সাঁরয়ে দেওয়া 
হবে। 'াথা কেটে 'দিলে মাথাব্যথার পাড়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে'- এইরকম 
উন্তও নেহরু করেছেন বলে শুনোছ। কিন্তু নেহর: ও প্যাটেলের এই ধরনের আঁভমত 
শুনে মনে হয় যে, তাঁরা একটু বোশ আশা ক'রে ফেলেছেন। কারণ, 'জন্না হলেন 
সেই ধরনের মানুষ, খেতে পেলে যাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, বরং ক্ষুধা আরও বেড়ে 
যায়। আট শত মাইল করিডর দাবী ক'রে 'জিন্না দৌঁখয়ে দিয়েছেন যে, একটা 
পাওয়ার সঞ্জো সঙ্গেই আর একটা পাওয়ার জন্য জিন্না ভাবে তাঁর দাবা বাঁড়য়ে 
তুলবার কৌশলে অভ্যস্ত। যাই হোক্, দু'পক্ষই যাঁদও প্রস্তাবের সমর্থন জানাবার 
জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, কিন্তু সমর্থনের রীতটা আদৌ স[চ্ভ; নয়। সমর্থনের মধ্যেও 
দুপক্ষের রূঢ়তা অত্যন্ত অশোভন ভাবে ফুটে উঠছে। দেশখণ্ডন একটা শোচনীয় 
এবং দুঃখকর ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চেয়ে বৌশ শোচনীয় এবং সাংঘাতিক 



&৮ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

পাঁরণাম দেখা দেবে, যাঁদ দশ কোট মুসলমানের আঁধকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর 
ক'রে একটা এঁক্য চাঁপয়ে দেবার চেস্টা করা হয়।” 

নয়াঁদল্লট, সোমবার, ইরা জুন, ১৯৪৭ সাল : সেই এীতিহাসিক মুহূর্তাট এসে 
গিয়েছে। আঁতবৃহৎ এবং পারণামবহুল একাঁট ঘটনার লগনকাল। 

নেতাদের নিয়ে বৃহৎ আকারের এক একটি মাঁকর্নি মোটরকার নর্থ কোর্টে এসে 
একে একে প্রবেশ করছে। আম বসে আঁছ ভাইসরয়ের পাঠকক্ষে। নতুন ক'রে 
রং লাগিয়ে কক্ষের চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাঢ় রং তুলে দিয়ে ফিকে 
সবুজ বাঁলয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঠকক্ষাট আকারে ছোট। বেশ একটা অন্তরঙ্গ 
ঘরোয়া পাঁরবেশ আছে কক্ষটির মধ্যে। কাডীন্সিল চেম্বার কিংবা তার পাশেরই 
অভ্যর্থনাকক্ষগুলির তুলনায় এই ক্ষদুদ্র পাঠকক্ষটির পাঁরবেশের মধ্যে কেতাদুরস্ত 
লৌকিকতার ভাব খুবই কম। কক্ষে ঢুকবার আগে প্রবেশপথে যে হলঘর পড়ে, 
তারই দেয়ালে টাঙানো ক্লাইভের রওশন প্রাতকীতি ভারতে 'ব্রাটশরাজের এই অনাড়ম্বর 
আন্তিমের দকে যেন নীরবে তাঁকয়ে রয়েছে। 

সবার শেষে এলেন 'জন্না এবং আসতে কয়েক মানট দোরও করেছেন। মাউন্ট- 
ব্যাটেন প্রথমেই খোশগল্প ও সাধারণ ছোটখাট বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে নেতাদের 
মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ আলাপ জাগিয়ে তৃুলবার চেষ্টা করলেন। কন্তু অল্পক্ষণের 
মধ্যেই মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন যে, উপাঁস্থত নেতাদের মনের চারাঁদক ঘরে যে ভাবনার 
পাঁরবেশ রয়েছে, তার মধ্যে বিদ্যতের জবালা লাঁকয়ে আছে। যাই হোক্, এইরকম 
পাঁরবেশের মধ্যেই নেতবৈঠক আরম্ভ হলো। কৃপালনীও এসেছেন। কৃপালনশকে 
আহবান করার সমস্যা মিটে 'গিয়েছে। নিস্তারকেও এই বৈঠকে আমন্ত্রণ ক'রে 'ীজল্নার 
মরাঁজ রক্ষা করা হয়েছে। নিস্তারকে আমন্ত্রণ করায় কৃপালননকে আমন্ত্রণ করার 
বিরুদ্ধে জন্না তাঁর আপাত্ত প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন। 

নেতৃ-বৈঠকের আলোচনা মান্র দু'ঘণ্টার মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেল। ভের্ননের 
কাছে শুনলাম, বৈঠকে আঁধিকাংশ সময় মাউণ্টব্যাটেনই কথা বলেছেন। অত্যন্ত 
নিপুণতার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বন্তব্য পাঁরবেশন করলেন। সমগ্র ঘটনার 
গাঁত-প্রকৃতি ও পাঁরণামের সকল দক তান যাান্ত ?দয়ে বিশ্লেষণ ক'রে বোঝালেন। 
মাউশ্টব্যাটেন তাঁর বন্তব্যের আরম্ভেই নেতাদের প্রাতি এই আবেদন জানালেন যে, যে 

যোগ্যতা নিয়েই নেতাদের দাঁড়াতে হবে। মাউন্টব্যাটেন বললেন, জীবনে তাঁকে এমন 
বহু বৈঠকে উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগদান করতে হয়েছে, যে বৈঠকের 
?সদ্ধান্তে মহাযুদ্ধের পাঁরণাম নির্ধারত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ এখন তান 
যে বৈঠকে বসে আলোচনা করছেন, সেই বৈঠকের এতিহাঁসক গুরুত্বের তুলনা নেই। 
তিনি বিশ্বাস করেন, এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত পাঁথবীর ভাঁবষ্যতের হীতিহাসকেও 
মরালিরাডাররসির্যারীর রানির সারার 

র্ | 

নেহরু, প্যাটেল, কৃপালননী, বলদেব সং, জন্না, লিয়াকং ও নিস্তার__নেতৃবৈঠকে 
ভারতের সপ্তপ্রধান উপাস্থত হয়েছেন। নেতাদের কাছে মাউশ্টব্যাটেন আরও 
কয়েকটি বিষয় পাঁরচ্কার ক'রে জানিয়ে দিলেন। তানি বললেন, নেতাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কোন একটা ব্যবস্থা চাঁপয়ে দেবার জন্য তিনি তাড়াতাঁড় ক'রে সব কাজ 
সেরে দিতে চাইছেন, একথা সত্য নয়। যাঁরই সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁদের 



সব সমথ ন ৪৯ 

প্রত্যেকেই মাউন্টব্যাটেনকে এই সাঁনবন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের 
সকল ব্যবস্থা এবং উদ্যোগ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে 'নিম্পল্ল ক'রে ফেলা উঁচত। 
প্রত্যেকেই বর্তমানের এই নিশ্চয়তাহন অবস্থার দ্ুত অবসান দেখতে চান। 
ররর ররর রারারিরাররা রা রানার 

ম। 

মাউন্টব্যাটেন প্রথমে মান্তসভা মিশনের পুরাতন প্রস্তাবকেই নেতাদের সম্মুখে 
উপাঁষ্থত করলেন। এ প্রস্তাবে নেতাদের সম্মত করাবার জন্য আর একবার চেষ্টাও 
করলেন। কিন্তু পূর্বপ্রতাখ্যত ও নিষ্প্রাণ সেই প্রস্তাবকে সজীব ক'রে তোলবার 
এই চেষ্টাই শেষ চেষ্টায় পাঁরণত হলো। 'জন্নাও শেষবারের মতো সেই প্রস্তাবকে 
সুস্পম্টভাবেই প্রত্যাখ্যান করলেন। মান্দিসভা মিশনের প্রস্তাব এখানেই সমাধ 
লাভ করল। 

এর পর মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ভারত-খণ্ডন ও ক্ষমতা 
হস্তান্তরের প্রস্তাব। দেশখণ্ডনের পদ্ধাতি সম্পকেহ দু'পক্ষের মতভেদ যে ধাঁধার 
মতো একটা সমস্যা সৃম্টি করেছে, মাউশ্টব্যাটেন সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। 
তান বললেন, কংগ্রেস ভারত-খন্ডনের নীতিতে সম্মত হতে পারেননি। কিন্তু 
কংগ্রেস প্রদেশ-খণ্ডনের প্রস্তাবে আপান্ত করেনান। কংগ্রেসের বন্তব্য হলো, কোন 
প্রদেশের 'হিন্দ্প্রধান বা মুসলমানপ্রধান অংশাঁবশেষকে স্থানীয় আঁধবাসীদের 
আঁধকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে কোন ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করার নীতি 
কংগ্রেস সমর্থন করেন না। কোন অংশের আঁধকাংশ আঁধবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
জোর করবার ব্যবস্থা পাঁরহার করার জন্যই কংগ্রেস প্রদেশ-খণ্ডনে রাজ হয়েছেন। 
মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কিন্তু জন্না প্রদেশ-খণ্ডনে আপাঁত্ত করেছেন। 'জন্নার দাবী 
হলো ভারত-খণ্ডন। 

'ব্রটেনের গভর্নমেন্টীবরোধন রাজনোৌতিক দলও দেশখণ্ডনের প্রস্তাবের পক্ষে যে 
সমর্থন জানিয়েছেন, মাউন্টব্যাটেন সে বিষয়ও উল্লেখ করলেন। তান বললেন, তাঁর 
এই প্রস্তাব সম্পর্কে (দেশ-খন্ডন ও ক্ষমতা হস্তান্তর”) ব্রিটেনের রাজনোতিক 
দলগুলির মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তাঁরা এই প্রস্তাবকে তাঁদের দলীয় দ্বন্দের 
একটা বিষয় হয়ে উঠতে দেননি। প্রসঙ্গরুমে মাউণ্টব্যাটেন শিখসমাজের কথাও 
বললেন। দেশখণ্ডনের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থায় শিখদের যে অবস্থায় পড়তে 
হবে, সেটা কল্পনা করতে গিয়ে তাঁর মনে যে উদ্বেগ দেখা 1দচ্ছে, সেকথাও তান 
বললেন। 

কোন কোন মহল থেকে এই দাবী করা হয়েছে যে, কলকাতা সম্বন্ধে একটা 
স্বতন্ন ব্যবস্থা করতে হবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন, কলকাতাকে “অবাধ 
বন্দরে' (যে বন্দরে পণ্যসামগ্রশ আমদানী করলে কোন শজ্ক 'দতে হয় না) পাঁরণত 
করা উচিত কি না, এবিষয়ে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক। কলকাতার 
ভাবষ্যং নির্ধারণ করার এই প্রস্তাব সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন তাঁর বন্তব্য সস্পম্টভাবে 
এবং দূঢুভাবেই জানিয়ে দিলেন-_এ প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্য নয়। কলকাতাকে 
'অবাধ বন্দরে' পাঁরণত করার প্রসঙ্গ এখানেই শেষ ক'রে দেওয়া হলো । 

এইবার মাউশ্টব্যাটেন উত্থাপন করলেন তাঁর প্রস্তাবের নতুন একাঁট অনুচ্ছেদ 
(২০ অনুচ্ছেদ)। 'আঁবলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর'_এই শরোনামা দিয়ে যে সব 
ব্যবস্থা ও নশীতর কথা এই নতুন অনচ্ছেদে বার্ণত হয়েছে, মাউন্টব্যাটেন তাঁর 



৬০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

জ্বভাবাসদ্ধ নিপুণতার সঙ্গে তার তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। এই 
প্রসঙ্গে মাউন্টব্যাটেন 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর বিষয়াটও আলোচনা করলেন। ক্ষমতা 

ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দান করবার এই ব্যবস্থার অর্থ এই নয় যে, ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পরেও ব্রিটিশ গভন্মেন্ট তাঁদের রাজনোতিক আঁধকার প্রয়োগের একটা 
ভাঁত্ত ভারতে রাখতে ইচ্ছা করছেন। 'ডোঁমনিয়ন স্টেটাস' দেবার পিছনে 'ব্রাটিশের 
এইরকম কোন উদ্দেশ্য নেই। যে রাজনোতিক দাঁয়ত্ব পালনে 'ব্রাটশ গভরনমেন্ট 
প্রাতশ্রাতিবদ্ধ হয়ে আছেন, সেই দাঁয়ত্বের ভার সাফল্যের সঙ্গে উপয্স্ত হস্তে 
অর্পণ করার জন্যই যথাযোগ্য ব্যবস্থা হিসাবে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস, দেবার 
প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। সুতরাং একটি বিষয় পাঁরন্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যাঁদ 
'ব্রাটশ সাহায্যের প্রয়োজন এখনো আছে বলে বোধ হয়ে থাকে, তবে সে সাহায্য দানের 
একটা সম্পর্ক-সূত্র অকালে 'ছন্ন ক'রে দেওয়া উঁচত হবে না। 

এর আগে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার সময় 'জন্না এমন একটি মন্তব্য 
কয়েকবার করোছিলেন, যা শুনে মাউশ্টব্যাটেনকে বিস্ময়ে চমকে উঠতে হয়েছিল। 
'জন্না বলেছিলেন, কোন প্রস্তাবে 'সম্মত হওয়া” এবং প্রস্তাবকে "সমর্থন করা" একই 
ব্যাপার নয়। জন্না বলোছলেন, কোন প্রস্তাবে তান সম্মত হয়েছেন অর্থ এই 
নয় যে, তিনি এ প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন। আজকের বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন 
'জিন্নাই এ তকর্তত্বীটকে সাবধামতো কাজে লাগাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। 

প্রস্তাবের এক একটি কাঁপ উপাস্থত নেতাদের হাতে দেবার পর মাউন্টব্যাটেন 
বললেন যে, নেতারা এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে সম্মত হবেন, এতটা তান আশা 
করেন না। এতটা আশা করার অর্থ বস্তুত এই দাঁড়ায় যে, নেতাদের 'তাঁন 'নিজের 
নিজের বিবেকের বরোধী হতে বলছেন। মাউণ্টব্যাটেন শুধু এইটুকুই চাইছেন যে, 
নেতারা শাল্তচিন্তে এই প্রস্তাব মান্র সমর্থন করবেন। 

নেহরু জানতে চাইলেন, সম্মত হওয়া এবং সমর্থন করার মধ্যে কি পার্থক্য 
আছে? দুটি শব্দের সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞাগত পার্থক্যের আর একটু স্পম্ট ব্যাখ্যা 
দাবী করলেন নেহরু। 

মাউশ্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। কোন প্রস্তাবে কেউ সম্মত হলে এই 
বুঝায় যে, প্রস্তাবে বথার্থ এবং সঙ্গত নতি অনুসারে 'বাবধ ব্যবস্থার কথা 
উল্লাখত হয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। মাউন্টব্যাটেন বললেন--কিন্তু যে 
প্রস্তাব তান আজ উত্থাপন করছেন, সে প্রস্তাবে এমন অনেক ব্যবস্থার কথা আছে 
যা দু'পক্ষের নীতিতে বাধে। কোন কোন ব্যবস্থা মুসালম লীগের নাতির 
বিরোধী হয়েছে। কোন কোন ব্যবস্থা কংগ্রেসের নীতির বিরোধী হয়েছে। এই 
অবস্থায় এবং এমন প্রস্তাবে দুই পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে “সম্মত হতে” 'তাঁন বলতে 
পারেন না। তাই মাউশ্টব্যাটেন চাইছেন যে, দুই পক্ষই এ প্রস্তাবকে শুধু সমর্থন 
করবেন। প্রস্তাব সমর্থন করার অর্থ এই যে, এই প্রস্তাবকে দেশের ভালোর 
জন্যই একটা সঙ্গত ও আন্তাঁরক মীমাংসার প্রচেম্টা বলে নেতারা বিশ্বাস 
করছেন। 

এরপর নেহরু জানালেন, যাঁদও কংগ্রেস এই প্রস্তাবে কখনই সম্পূর্ণভাবে সম্মত 
হতে পারেন না, তবুও প্রস্তাবের ভাল-মন্দ তুলনা ক'রে কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করছেন। 



সব পমথধন ৬১. 

নিস্তার এই 'দ্বমুখী তর্কতত্কে একেবারে সমান ক'রে 'দয়ে বললেন, প্রস্তাবকে 
সমর্থন করার অর্থ বস্তুত এই দাঁড়ায় যে, প্রস্তাবকে কার্যে পাঁরণত করার জন্যও 
সম্মত হওয়া গিয়েছে। 

মাউন্টব্যাটেনও খাঁশ হয়ে এই ব্যাখ্যায় সম্মত হলেন এবং সেই মুহূর্তেই 
উপলাব্ধ করলেন যে, প্রধান যুদ্ধে তাঁর জয়লাভও হয়ে গিয়েছে। 

জন্না এইবার এক নতুন তত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন যে, 
এই প্রস্তাব সমর্থন করার দায়ত্ব তান ব্যান্তগ্রতভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। 

যিনি কায়েদে আজম আখ্যা গ্রহণ করেছেন, যাঁর ব্যান্তগত সিদ্ধান্তই বস্তুত 
দলের সদ্ধান্ত, সেই স্বশান্তমান নেতা এই প্রস্তাব সমর্থন করার দায়ত্ব ব্যান্তগত- 
ভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না! কেন পারছেন না, সেই তত্তুই তিনি 'বস্তৃতভাবে 
ব্যাখ্যা ক'রে শোনালেন। 

জন্লা বললেন, তান প্রস্তাবের অন্তারনীহত উদ্দেশ্যাটি উপলাষ্ধী করতে 
পেরেছেন। তবুও, তাঁর এই ব্যান্তগত ধারণার জোরেই তিন প্রস্তাব সমর্থন করতে 
পারবেন না। 

[জন্না বললেন, এই প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে সমর্থন করার আসল ক্ষমতার ও 
দায়ত্বের মালিক যাঁরা, সেই মুসাঁলম জনসাধারণের কাছেই গিয়ে তাঁর এবং তাঁর 
ওয়ার্কং কামাটির আগে জেনে আসা চাই, প্রস্তাব সমর্থন করা যায় কি না। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন, এমন এক একটা সময় এবং প্রয়োজন আসে, যখন প্রধান 
নেতাকে অনুগামীদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেও ব্যক্তিগত দায়িত্বে একটা গরত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেলতে হয়। পরে দল এবং অনুগামদের বুঝিয়ে সম্মত 
করানো যাবে, এই বিশ্বাস নিয়েই প্রধান নেতা ব্যান্তগত দায়ত্বে [সদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে 
থাকেন। এই রীতিও যথার্থই গণতন্ন্সম্মত নশীতি। 

এযাবৎ এবং এতবার ক'রে যান শুধু “না” বলে বলেই এাঁড়য়ে যাবার চেষ্টা 
করেছেন, সেই 'জিন্না শেষ পর্য্ত এমন একটি উীন্ত করলেন, যেটা প্রায় "হাঁ" বলার 
কাছাকাছি একটা মনোভাবের প্রকাশ। 'জন্না বললেন, 'তাঁন তাঁর প্রকৃত '্রভূদের, 
কাছে অর্থাং মুসালম জনসাধারণের কাছে তার বন্তব্য নিয়ে উপাস্থিত হবেন, 

সাধারণ যাতে প্রস্তাব সমর্থন করে, তারই জন্য তাদের বুঝিয়ে রাঁজ করাবার 
আন্তাঁরক ইচ্ছা নিয়েই তান মুসালম জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হবেন। 'জিন্না 
বললেন যে, তানি ব্যান্তগতভাবে এই প্রাতশ্রাতি মাত্র দিতে পারেন যে, তাঁর 
দল যাতে এ-প্রস্তাব সমর্থন করে, তার জন্য তিনি তাঁর যতদূর সাধ্য চেষ্টা 
করবেন। তান তাঁর নিজের বিবেচনা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী পন্থায় তাঁর সম্প্রদায়কে 
এ প্রস্তাবের পক্ষে আনবার চেষ্টা করবেন। 

এর পর মাউণ্টব্যাটেন দাবাঁ করলেন__কংগ্রেস, মূসালম লীগ এবং শিখ সমাজ, 
প্রস্তাব সম্পর্কে এই তিন দলের প্রত্যেকের মনোভাব লিখিতভাবে আজ মধ্যরান্রের 
আগেই তাঁকে জানয়ে দিতে হবে। কৃপালনশী এবং বলদেব সিং জানালেন যে, তাঁরা 
সন্ধ্যার আগেই তাঁদের মনোভাব ও আভমত উল্লেখ ক'রে মাউশ্টব্যাটেনকে চিঠি পাঠিয়ে 
দৈবেন। 

শজন্না বললেন, 'তিনি তাঁর ওয়ার্কং কমিটির আভমত 'লাখতভাবে জানাতে 
পারবেন না। তবে কথা 'দলেন ষে, 'তিনি স্বয়ং এসে মাউন্টব্যাটেনকে মৌখিকভাবে 
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তাঁর ওয়ার্কং কমিটির বন্তব্য জানিয়ে যাবেন। জিন্নার এই প্রাতিশ্রাতিতেই সন্তুষ্ট 
হলেন মাউন্টব্যাটেন। 

এক আত দুর্হ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করলেন মাউন্টব্যাটেন। এ সাফল্যের 
রূপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো, যখন তাঁর আর একটি অনুরোধ রক্ষা করতে নেতারা 
তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। মাউন্টব্যাটেন জানালেন যে, আগাম কাল সন্ধ্যার সময় 
অল ইন্ডিয়া রোডিওর "দিল্লী কেন্দ্র থেকে তানি জনসাধারণের উদ্দেশে এই প্রস্তাবের 
কথা ও প্রস্তাবে নেতাদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করবেন। মাউন্টব্যাটেন অনুরোধ 
করলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নেহরু, 'জিন্না এবং বলদেব সংকেও বেতার কেন্দ্র 
উপাস্থত থেকে তাঁদের সমর্থনের কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘোষণা করতৈ হবে। 
মাউন্টব্যাটেন একথাও জানিয়ে 'দলেন যে, কাল সকাল বেলাতেই তিনি তাঁর বক্তৃতার 
পাণ্ডুলাঁপ নেতাদের দেখতে দেবেন। 

প্যাটেল এতক্ষণ ধরে প্রায় চুপ ক'রেই বসৌছলেন। আলোচনার সময় খুব কম 
কথাই তান বলেছেন। বেতার-ঘোষণার এই ব্যবস্থার কথা শোনার পর তান বাঁকা- 
হাঁসর সঙ্গে বললেন-_ সাধারণ নিয়ম হলো, বেতার-বন্তুতার সব পাশ্ডালাঁপ প্রচারের 
আগে সংবাদ-প্রচার দপ্তরের ভারপ্রাম্ত মন্তীর কাছে উপাস্থত করতে হবে। 
[ প্যাটেলই হলেন এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ।] 

জন্না হাসিহীন মুখেই উত্তর দিলেন, তার মনের কথা তিনি স্পম্ট করেই এবং 
অবাধভাবে বেতার-বন্তৃতায় বলবেন। 

আলোচনায় নেতৃত্ব করবার যে প্রাতভা এবং বন্তব্য ব্যাখ্যা করার যে কৃতিত্বের 
প্রমাণ আজকের এই বৈঠকে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন, তার তুলনা বিরল। সম্রীম 
কম্যাপ্ডার হিসাবে তিন বছর ধরে প্রায় প্রাতাদনের আহৃত আলোচনার বৈঠকে 
সভাপতিত্ব ক'রে মাউন্টব্যাটেন যে আঁভজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে যে কোন দূরূহ 
আলোচনা পরিচালনা করার এক বিস্ময়কর দক্ষতা মাউন্টব্যাটেনের প্রায় স্বভাবগত 
হয়ে গিয়েছে। ভের্নন আমাকে বলেছেন, তান মাউন্টব্যাটেনকে এতটা সতর্ক হয়ে 
আলোচনা করতে কখনো দেখেনান। আলোচনাকে কোনক্রমেই মান্রা ছাঁড়য়ে কোন 
অবান্তর প্রসঙ্গে 'বাক্ষপ্ত হতে 'তাঁন দেনান। স্মীনার্দস্ট কয়েকাঁট 'ববেচ্য এবং 
জিন্তাস্য বিষয়ের মধ্যে সমগ্র আলোচনাকে ধরে রেখেছিলেন । যে মানাঁসক পাঁরবেশের 
মধ্যে বৈঠক আরম্ভ হয়োছিল, সেটা ভিতরে ভিতরে বিরোধের উত্তাপে বেশ তপ্ত 
হয়েই ছিল। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের আরম্ভিক বন্তুতাতেই এই 'বিষপ্ন পাঁরবেশ বদলে 
গেল। এই প্রস্তাব ও প্রস্তাব রচনার সকল উদ্যোগের 'িছনে যে আন্তাঁরক 
শুভেচ্ছার ভাব এবং য্যন্তগত নিষ্ঠা রক্ষার যে নম্র মনোভাব আছে, সেটা আঁচিরেই 
নেতারা অনুভব করতে পেরোছিলেন। সাফল্য লাভ করতেই হবে, মাউশ্টব্যাটেনের এই 
সুদ্ঢ় ইচ্ছাশীন্তরই জয় হয়েছে। জিন্নার মতো মানৃষেরও শুকন্মে রীতিগত নানা 
প্রশ্নের বাধা এবং কঠিন অনমনীয়তা মাউন্টব্যাটেনের এই সাঁদচ্ছাশীন্তকে প্রাতরোধ 
করতে পারেনি। 

আর একটি কাজের কথা আগে থেকেই ভেবে ঠিক করে রেখোঁছলেন মাউন্টব্যাটেন। 
বৈঠক সমাপ্ত হবার পর, 'জন্না চলে যাবার আগেই মাউশ্টব্যাটেন জন্লাকে সেই কথা 
জানালেন। বৈঠক শেষ হয়েছে, নেতারা চলে যাচ্ছেন, কিন্তু জিন্নাকে আরও 
কিছুক্ষণ থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন মাউন্টব্যাটেন। 

মাউণ্টব্যাটেন 'জিন্নাকে বললেন- আমি আজ গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। গান্ধী 
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কখনো কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আসেন না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে স্বতন্্রভাবেই 
আমাকে দেখা করতে হবে। এই ব্যাপার দেখে মুসালম লগ সম্ভবত বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করবেন। কিন্তু আপাঁন যাঁদ এখন আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ থেকে এবং 
স্বতন্লভাবে আলোচনা ক'রে যান, তবে গান্ধীর সঙ্গে আমার স্বতন্ সাক্ষাতের 
বিরুদ্ধে লীগের পক্ষ থেকে সমালোচনা করবার কোন য্যান্ত থাকবে না। 

মাউন্টব্যাটেন জানালেন, আর একটি বিষয়েও স্বীবধা হবে । লীগকে কোন কাজে 
ও প্রস্তাবে সম্মত করাবার ব্যাপারে 'জিন্না তাঁর ব্যান্তগত প্রভাব আরও বোশ ক'রে 
প্রয়োগ করতে পারবেন। এছাড়া প্রস্তাব সম্বন্ধে যে মনোভাব 'জল্না শেষ পর্যন্ত 
অবলম্বন করবেন, সেটাও সুস্পম্টভাবে বিচার ক'রে দেখা জন্নার পক্ষে সহজ হবে। 

সব কথা শুনলেন জিন্না, কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। সূতরাং মধ্যরান্রে 
এইখানে ফিরে এসে যে বার্তা জানিয়ে যাবেন জিন্না,' তারই উপর ঘটনার ভাঁবষ্যং 
নিরভভর করছে। 

বেলা সাড়ে বারটার সময় মহাত্মা এলেন। আজকের সকালের নেতৃ-বৈঠকে মহাত্মা 
উপাস্থত ছিলেন না। কিন্তু বৈঠকের আলোচনায় ?তাঁন অন্যভাবে উপাঁস্থত ছলেন। 
বৈঠকে উপাঁস্থত কংগ্রেস-নেতাদের মনের মধ্যে ছিলেন গান্ধী। দেশখণ্ডনের এই 
প্রস্তাব শুনে শেষ পর্যন্ত মহাত্মা ক মনোভাব গ্রহণ করবেন, সে সম্বন্ধে কংগ্রেস- 
নেতাদের মনে নানা ধারণার দ্বন্ চলাছিল। কোনই সন্দেহ নেই যে, গান্ধজীর 
সম্ভাব্য অভিমত সম্বন্ধে সুস্পম্ট কোন ধারণা করতে না পারায় কংগ্রেস-নেতারা 
আলোচনায় তেমন ক'রে উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারছিলেন না এবং কোন আভিমত 
প্রকাশ করতে মনে মনে একটা কুণ্ঠাও অনুভব করাছলেন। গান্ধী তাঁর অন্তরের 
বাণ থেকে কর্তব্যের প্রেরণা লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু গান্ধীর অন্তরের বাণী কি 
হবে, সেটাও অনূমান করা অসাধ্য। কংগ্রেস-নেতারা গান্ধীর আচরণের এই বাস্তব 
সত্যটি সম্বন্ধে যথেম্ট সচেতন ছিলেন। শুধু কংগ্রেস-নেতারা নয়, সবর্তই এই 
ভয় ছাড়িয়ে পড়েছিল যে, গান্ধী তাঁর দুর্বোধ্য বিবেকের ইঙ্গিতে দেশখণ্ডনের এই 
উদ্যোগ শেষবারের মতো একেবারে চূর্ণ ক'রে দেবার জন্য তাঁর চেম্টাকে চরমে নিয়ে 
যেতেও কুশ্ঠিত হবেন না। সূতরাং মাউন্টব্যাটেন মনের ভিতর যথেষ্ট শঙ্কা নিয়েই 
গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 

গান্ধীজশী কতকগ্যাল পুরনো ও ব্যবহৃত খামের টুকরো সম্মুখে রেখে 
বসোঁছলেন। প্রথমেই একটি খামের টুকরোর উপর িখে গান্ধীজী জানিয়ে 
দিলেন_ আজ তাঁর মৌন 'দিবস। 

একথা জানা মাত্র মাউণ্টব্যাটেনের শঙ্কাকৃশ্ঠিত মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। 
যাক, গান্ধীর বন্তব্যের সম্মুখীন আজ আর হতে হবে না। মাউশ্টব্যাটেন তাঁর এই 
আকস্মিক সৌভাগ্য দেখে কতখানি বিস্মিত হয়োছিলেন, সেটাও কজ্পনা করা যায়। 

নীরব সাক্ষাৎ সমাপ্ত হলো। কাগজের টুকরোগাীল মাউশ্টব্যাটেন কুঁড়য়ে 
জমা করলেন। মাউন্টব্যাটেন মনে করেন, 'তাঁন আজ পর্যন্ত যেসব এ্রাতহাসিক 
নিদর্শন-বস্তু সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে এই কাগজের টুকরোগ্যীলই এঁতিহাসিক 
মহত্বে তাঁর কাছে সব চেয়ে বোশ মৃল্যবান। কাগজের টুকরোগযলিতে মহাত্মা 
লিখে 'দিয়ে গিয়েছেন : “আজ আম কথা বলতে পারলাম না বলে আম দুঃাঁখত। 
আম এই সোমবারের মৌনব্রত গ্রহণের আগে ভেবে ঠিক ক'রে রেখোঁছলাম, 'কি 
ধরনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে এই ব্রত ভঙ্গ করতে আমি দ্বিধা করব না। 



৬৪ ভারতে মাউ্টব্যাটেন 

যাঁদ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উচ্চস্থানয় কোন ব্যান্তর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন 
হয়, এবং যাঁদ কোন রোগীর সেবাকার্ষের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে আম ব্রত ভঙ্গ 
ক'রে কথা বলব, এই সিদ্ধান্ত ক'রে রেখোঁছলাম। কন্তু আম বুঝোছ, আজ 
আম আমার মৌনব্রত ভঙ্গ কার, এটা আপানি চান না। জিজ্ঞাসা করাছ, আম 
আমার বন্তুতাগ্ালতে আপনার বিরুদ্ধে কি একটিও কথা বলোছ? যাঁদ আপাঁন 
বুঝে থাকেন যে, আপনার শবরুদ্ধে আমি কিছ; বালান, তবে আপনার আশঙকা 
নির্থক। দু-একটি বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে আমাকে অবশ্যই আপনার কাছে 
[ছু বলতে হবে। তবে আজ নয়। যাঁদ আবার আমাদের দু'জনের সাক্ষাৎ হয়, 
তবে এবং সেই সময়ে বলব।” 

নীরব আলোচনা! দেখতে অদ্ভূত লাগে! কিন্তু এই অদ্ভূত ব্যাপারের মধ্যেই 
একাট জানিস দেখলাম। একজন শীল্তমান মানুষ তাঁর প্রবল রাজনোতিক প্রাতন্ঠা 
সত্বেও কিভাবে নিজেকে মুছে ফেলতে পারেন। শান্ত সত্তেও রাজনোতিক ক্ষেব্রে 
আত্মপ্রাতষ্ঠার প্রয়াস বর্জন করার ও নিজেকে সংযত করার কি মহৎ দল্টান্ত ! 

সকাল বেলার নেতৃ-বৈঠক শেষ হবার পর এবং নেতারা চলে যাবার পর, 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের বিষয় নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার জন্য 
আমি যখন বৈঠকের কক্ষে উপাঁস্থত হয়োছিলাম, তখন আমিও সেখানে একাট নিদর্শন- 
বস্তু কুড়িয়ে পেলাম। একটি ছোট গোলাকার টেবিলের উপর এই বস্তুটি পড়োছিল। 

বস্তুটি আর কিছুই নয়, একটি কাগজের উপর জন্নার হাতের আঁকা একটি 
[হাঁজাবাজ। আলোচনার সময় অন্যমনস্কভাবে কাগজের টুকরোর উপর 'জন্বা 
কলম 'দিয়ে এই 'হাঁজাবাঁজ এ'কেছিলেন। আমি মনোবিজ্ঞানী নই, তবুও বলতে 
পারি, জিম্না তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় জয়লাভের মূহূর্তে যে 'হাঁজাবাঁজ ছাবাটি 
একে ফেলেছেন, তার ভিতর 'জিন্নারই অবচেতন মনের প্রাতচ্ছাঁবাট দেখতে পাচ্ছি। 
এর মধ্যে জন্নার শান্তর দর্প এবং আত্মশলাঘার একটি প্রতীক-ছাব ফুটে উঠেছে। 

বিকাল চারটের সময় আমাদের স্টাফের বৈঠক হলো। 'দেশখণ্ডনে প্রশাসন- 
ব্যবস্থার পারণাম'-_এই িরোনামা দিয়ে রাচিত নিবন্ধাট স্টাফের বৈঠকে আগাগোড়া 
পাঠ করা হলো। ন্রিশাট ফুলস্কেপ পৃচ্ঠায় সম্পূর্ণ এই নিবন্ধাটর আঁধকাংশই 
জন ক্রাইস্টির রচনা, যথেন্ট মনীষার সঙ্গে পাঁরবোশত বাবধ তথ্যানদেশ ও 
প্রদ্তাবের একটি দাঁলল। ভাবষ্যতের মান্ৰ কখনো এই আভযোগ করতে পারবে 
না যে, আমরা ভারতের প্রশাসন-ব্যধস্থার ক্ষাতি ক'রে দিয়ে তবে রাজনোতিক সমস্যার 
সমাধান করতে পেরেছি। এই নিবন্ধই ভারতের প্রশাসন-ব্যবস্থার সৌম্ঠব অক্ষ-প্ন 
রাখবার একটি সুচিন্তিত পাঁরকল্পনা। দেশ খাঁণ্ডত হয়ে দুটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত 
হতে চলেছে । ডোমিনিয়ন মর্যাদাযুক্ত দুটি নতুন রাম্ট্র। তব্ও, এই বৃহৎ পরিবর্তন 
সত্তেও প্রশাসন-ব্যবস্থার যেন কোন হানি না হয় এবং সে ব্যবস্থা যাতে পূর্ববৎ 
স্বাচ্ছন্দযের সঙ্গে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তারই উপায় এই পাঁরকজ্পনায় বার্ণত 
হয়েছে। 

নয়াদল্লশ, মঙ্গলবার, ৩রা জন, ১৯৪৭ সাল : ভোর হবার অলুপক্ষণ পরেই 
স্টাফের বৈঠকে আমরা উপাস্থিত হলাম। মাউশ্টব্যাটেন বললেন, কাল রান্রে জিন্না 
এসোৌছলেন। মধ্যরান্লিতে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নার যে নাটকীয় সঙ্ঘর্ষ হয়ে 
গিয়েছে, তারই কাহিনশী মাউন্টব্যাটেনের মুখে শুনলাম । 

জিনা মধ্যরান্রতে এসে জানালেন যে, প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আভমত তানি 
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জন্নার নিজের হাতে আঁকা সেই এতিহাসিক 'হাজাবাঁজ 





সর্বসমর্থন ৬৫ 

1লাখতভাবে জানাতে পারবেন না। িলখে জানাবার অনুরোধ তিনি সোজাসজ 
এবং সুস্পম্ভাবেই প্রত্যাখ্যান করলেন। 'জিন্না শুধ মৌখকভাবে তাঁর বস্তব্য বলতে 
রাজ হলেন। এই অবস্থায় ইসমেকে সেখানে উপাস্থত হতে হলো। 'জন্না মাউন্ট- 
ব্যাটেনকে যেসব কথা বললেন, তার 'দ্বতী য় প্রত্যক্ষ সাক্ষী 1হসাবে ইস্মে রইলেন। 

গতকাল সকাল বেলার নেতৃ-বৈঠকে জিল্না যেসব কথা বলোছিলেন, সেই কথারই 
পুনরাীন্ত করে এবং ধুয়া টেনে ?জল্লা তাঁর বন্তব্য বলে চললেন। মুসাঁলম লীগের 
কাীন্সল তাঁদের আগামী বৈঠকে এই প্রস্তাব সুস্পম্টভাবে সমর্থন করবেন, 'জিন্বা 
এই রকম কোন কথা 'দতে সম্মত হলেন না। মাউণ্টব্যাটেনের বহু অনুরোধ ও 
যান্তর চাপেও কোন ফল হলো না। 'জল্না শুধু এইটুকু করতে রাঁজ হলেন যে, 
তান লীগ কাডীন্সলকে ব্াঝয়ে প্রস্তাব সমর্থনে রাজ করাবার জন্য তাঁর যতদূর 
সাধ্য চেষ্টা করবেন এবং তাঁর ওয়ার্কং কাঁমাট যাতে তাঁর পক্ষে থাকেন, সেই চেস্টাও 
করবেন। 'জিন্না বললেন, লীগ কাউীন্সিলকে রাজি করাবার জন্য 'নার্দস্ট নিয়মতল্ত 
অনুসারে তাঁর পক্ষে যতটা চেষ্টা করা সম্ভবপর, তিনি ততটা চেম্টাই করবেন। 

এর পর মাউন্টব্যাটেন 'জন্নাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, জন্নার এই বিশেষ 
ধরনের কৃটপদ্ধাতর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের মন ভয়ানকভাবে সান্দগ্ধ হয়ে 
রয়েছে। কংগ্রেস জানে, জন্না সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে এই বিশেষ ধরনের কৃটপদ্ধাতটি 
প্রয়োগ ক'রে চলছেন। কোন প্রস্তাব সম্পর্কে যখনই দুই পক্ষের একটা সিদ্ধান্ত 
ঘোষণার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই দেখা গিয়েছে যে, জিন্না শুধু কালক্ষেপ করছেন, 
যতাঁদন না কংগ্রেস একটা সুস্পম্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেলেন। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ না করা পর্যন্ত শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকাই হলো 'জন্নার রীতি। কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্ত ঘোঁষত হবার পর 'জিন্না চিন্তা করতে থাকেন, মুসালম লীগ কাউীল্সলকে 
দিয়ে কোন্ এবং কি ধরনের 'সদ্ধান্ত গ্রহণ করালে তাঁর স্মাবধা হবে এবং কয়েকাঁদন 
পরে লীগ কাউীন্সিল 'জিন্নারই উদ্ভাবিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে থাকেন। কংগ্রেস 
লক্ষ্য করেছেন, জিন্না বরাবর এই ধরনের কূটপন্থা অনুসরণ ক'রে চলেছেন। 

মাউশ্টব্যাটেন জিন্নাকে একটু বুঝেসূঝে চলবার জন্যেই আর একাঁটি কথা 
জানয়ে দলেন। নেহরু, কৃপালনী ও প্যাটেল তাঁদের একট আঁবচল সঙ্কল্পের 
কথা একেবারে পারিজ্কার ক'রেই জানিয়ে 'দয়েছেন যে, কংগ্রেস যে সময়ে প্রস্তাব 
সমর্থন ক'রে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন, ঠিক সেই সময়ে এবং সঙ্গে সঙ্জো মুসাঁলম 
লীগকেও প্রস্তাব সমর্থন ক'রে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে, পরে করব বললে 
চলবে না। তাছাড়া কংগ্রেস আরও দাবী করেছেন যে, চূড়ান্ত নিম্পীত্ত 'হসাবেই 
এই প্রস্তাবকে লীগ সমর্থন করবেন। এর যাঁদ অন্যথা করেন লগ, তবে কংগ্রেস 
সমগ্র প্রস্তাবকেই প্রত্যাখ্যান করবেন। 

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন যত কথা এবং যা-ই বলুন না কেন, জিন্নার মনে তার কোন 
আবেদন হতে দেখা গেল না। বিচলিত হলেন না 'জন্না। বরং তান আবার 
সেই পুরনো যাক্তর আড়ালে আশ্রয় গ্রহণের চেম্টা করলেন। 'জিন্না বললেন, 
মুসালম লীগের পূর্ণ সম্মতি না নিয়ে ব্যন্তগতভাবে কোন সম্মাত গ্রহণ করার 
নিয়মতান্নমিক আঁধকার তাঁর নেই। আরও জানিয়ে দিলেন 'জন্না, মূুসালম লীগ 
রিনি ররর রা রি সানারালরারা দা রান 

হবে। 
মাউন্টব্যাটেন বললেন--এই যদ আপনার মনোভাব হয়, তবে আগামশ সকাল 
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৬৬ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

বেলার নেতৃ-বৈঠকে কংগ্রেসের এবং শিখ সমাজের নেতারাও প্রস্তাবকে চূড়ান্তভাবে 
সমর্থন ক'রে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে রাঁজ হবেন না। সমর্থনের প্রস্তাব তাঁরাও 
প্রত্যাখ্যান করবেন। এর ফল এই দাঁড়াবে যে, সারা দেশে অরাজক অবস্থা ও অশান্তি 
দেখা দেবে এবং সম্ভবত চিরকালের মতো আপনার পাঁকিস্থানকে আপান হারাবেন ।, 

'জিন্না তাঁর ঘাড়টাকে একটা ঝাঁকুনি "দিয়ে প্রত্যুক্তরে শুধু বললেন-যা অবশ্যই 
হবে তা অবশ্যই হবে। 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন-_-“শুনুন মিঃ 'জিন্না, একটা নিম্পাত্ত করবার জন্য এই 
যে এত চেষ্টা, পারশ্রম ও কাজ এতাঁদন ধরে হলো, সেসব আপনার জন্য ব্যর্থ হয়ে 
যেতে দেব না। ব্যর্থ করবার সুযোগও আপনাকে দতে ইচ্ছা কার না। আপাঁন 
যখন মুসাঁলম লীগের হয়ে কোন কথাই দিতে রাজ হচ্ছেন না, তখন আম নিজেই 
মূসালম লীগের পক্ষ নিয়ে কথা বলব। আমি এইবার ঘোষণা করব যে, আপনার 
কাছ থেকে আম যে প্রাতশ্রাতি পেয়োছ, তাতে আম সন্তুষ্ট হয়েছি। এই কথা 
বলার ফলাফলের সব ঝণক ও দায়িত্ব আম নিজের উপরেই নিলাম। যাঁদ লীগ 
কাউন্সিল আপনার ব্যান্তুগত সম্মাতর কথা সমর্থন ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, 
তবে আপাঁন সমস্ত দোষ আমার উপর চাঁপয়ে আমাকেই এ ব্যাপারের জন্য দায়ী 
করতে পারবেন ।” 

এর পর মাউশ্টব্যাটেন বললেন-_“কন্তু আমার একাঁট সর্তে আপনাকে এখুনি 
রাজ হতে হবে মিঃ ীজন্না। কাল নেতৃ-বৈঠকে আঁম সকলের সমক্ষে এই কথা 
ঘোষণা করব যে, ণমঃ 'জিন্না আমাকে প্রাতশ্রাত দিয়েছেন, আম সেই প্রীতশ্রৃত 
মেনে নিয়োছি এবং প্রাতশ্রাত আমার ইচ্ছা ও কাজের পক্ষে সন্তোষজনক হয়েছে ।, 
আপাঁন আমার এই ডীন্তুর কোনরকম প্রাতবাদ করতে পারবেন না। আম এই উীন্ত 
ক'রেই আপনার দিকে একবার তাকাব এবং আপাঁন সমর্থন জানাবার ভঙ্গীতে শুধু 
একবার ঘাড় নাড়বেন।” 

এই প্রস্তাবেও মুখ খুলে কথা বলে কোন স্বীকৃতি জানালেন না 'জিন্না। 
মাউণ্টব্যাটেনের সর্তের কথা শুনে নীরবে একবার শুধু ঘাড় নাড়লেন। 

মাউন্টব্যাটেন এইবার তাঁর শেষ প্রশ্নাটর উত্তর 'ীজন্নার কাছে জানতে চাইলেন : 
“মিঃ জিন্না কি মনে করেন, এইবার এটালিকে আমার জাঁনয়ে দেওয়া উচিত যে, 
আগামঈকালই যেন এটাঁল সরকারীভাবে প্রস্তাব ঘোষণা করেন ?” 

'জিন্না উত্তরে বললেন- হ্যাঁ । 
জন্নার এই শেষ কথার মধ্যেই যে প্রীতিশ্রাতির পাঁরচয় পাওয়া গেল, তার থেকেই 

মাউন্টব্যাটেন এবং ইসূমে দুজনেই বুঝতে পারলেন যে, জল্লার কাছ থেকে যতখা'ন 
সমর্থন আদায় করা সম্ভবপর তা এতক্ষণে জিন্নার মন নিংড়ে বের করা গিয়েছে। 
আর এক সপ্তাহ পরে 'জন্না মমসালম লাগ কাউীন্সিলের বৈঠক আহ্বান করবেন। 
তার আগে জিল্নার কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত সমর্থন ও প্রীতশ্রাত যতখানি পাওয়া 
অ্ম্ভবপর তাই পাওয়া হয়ে গিয়েছে। 

জন্না চলে যাবার কিছক্ষণ পরেই কৃপালনীর চিঠি এসে পেশছলো। 
কৃপালনীর চিঠির মর্মীর্থ হলো, প্রস্তাবে উল্লিীখত কতগুলি আনুষঁ্গিক বিষয়ে 
কংগ্রেসের অবশ্যই আপাত্ত করবার মতো কিছ কিছ; আছে এবং সে বিষয়ে কংগ্রেসের 
শেষ বন্তব্য বলাও বাঁক রইল। কিন্তু এ সত্ত্বেও কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমিটির সকলেই 
প্রস্তাবাঁটকে সাধারণভাবে অথচ সংস্পম্টভাবেই সমর্থন করছেন । 



সর্বসমর্থন ৬৭ 

আজ সকালেই ভাইসরয় ভবনে আবার নেতৃ-বৈঠক হলো। আলোচনার সন্রপাত 
করলেন মাউন্টব্যাটেন। গত রান্রে জন্নার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ 'জন্নার কাছ থেকে 
প্রাতশ্রুতি পাওয়া এবং যে ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে চলেছেন, সবই উল্লেখ করলেন 
মাউণ্টব্যাটেন। গত রান্রের অঙ্গীকার অন্দষায়ী 'জিন্নাও যথাসঞ্গত ভঙ্গীতে 
নীরবে ঘাড় নেড়ে মাউন্টব্যাটেনের কথা সমর্থন করলেন। 

তন দলই কেংগ্রেস, শিখ ও মুসাঁলম লীগ) প্রস্তাবের বিশেষ বিশেষ যেসব 
অংশের বিরুদ্ধে জোর অপীঁত্ত করেছেন, সে বিষয়েও উল্লেখ করলেন মাউশ্টব্যাটেন। 
মাউণ্টব্যাটেন বললেন-__-'আপনারা যে আপনাদের আপাঁত্তর বিষয়গাাঁল খোলাখাল 
এবং পারজ্কারভাবে ব্যন্ত ক'রে দিয়েছেন, তার জন্য আম কৃতজ্ঞ ।, 

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঘটনা যেখানে এসে পেশছেছে এবং অবস্থা যা দাঁঁড়য়েছে, 
তার পাঁরচয়ও মাউণ্টব্যাটেন যথেস্ট পাঁরমাণেই পেয়ে গিয়েছেন। প্রকৃত অবস্থা 
সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা তাঁর আছে বলেই মাউণ্টব্যাটেন এই আপাঁত্তর বিষয়গলিকে 
এ বৈঠকে আলোচনার জন্য উত্থাপন করতে চাইলেন না। তান জানেন, কোন পক্ষই 
অপর পক্ষের আপাঁত্তর বিষয়গুীলকে আমল দিতে রাজি হবেন না এবং কোন 
পক্ষই অপর পক্ষের প্রস্তাঁবত ব্যবস্থা সমর্থন করতে পারবেন না। প্রস্তাবের 
বাভন্ন অংশের ব্যবস্থাগত নিদেশগ্ঁলর সম্পর্কে তিন দলের বিভিন্ন রকমের 
আপাঁত্ত ও মতভেদ এ বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। এর জন্য ভিন্নভাবে 
কোন কাঁমাট গঠন করার প্রয়োজন হবে, যেখানে আপীস্তর বিষয়গাীল নিয়ে 
আলোচনা ও 1ববেচনা হতে পারবে । এই প্রস্তাবে সম্মাত জানাবার জন্য অনুরোধ 
করলেন মাউন্টব্যাটেন। নেতারা সম্মাতি জানালেন। 

এইভাবেই নেতারা বস্তুত স্বেচ্ছায় এবং সম্ভবত অজ্ঞাতসারেই এমন একাট 
ব্যবস্থায় রাজ হয়ে গেলেন, যার ফলে এই বৈঠকে বাদ-প্রাতবাদ সৃন্ট করাবার মতো 
আর কোন যথার্থ আলোচ্য বিষয় রইল না। 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন- আমার ধারণা, বিভন্ন দলের নেতাদের পক্ষ থেকে কোন 
প্রস্তাবে যতখাঁন সম্মাত পাওয়া সম্ভবপর, সেটা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আমার এই 
প্রস্তাবের ক্ষেমতা হস্তান্তর পাঁরকল্পনা) পক্ষে এইবার আম পেয়ে গিয়োছ। 

জনা, কৃপালনী এবং বলদেব সং তিনজনেই উত্তরে জানালেন যে, ভাইসরয় 
ঠিক ধারণাই করেছেন। নেতারাও এই আভমত পোষণ করেন এবং ভাইসরয়ের 
অনুমানও নির্ভুল হয়েছে। 

এরপর মাউণ্টব্যাটেন জানালেন--প্রস্তাব এইবার সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে। 
নেতাদের মধ্যে কেউই মাউশ্টব্যাটেনের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন আপান্ত 

উত্থাপন করলেন না। 

এই পযন্ত যা দেখা গেল, তাতে মনে হতে পারে যে, এরপর থেকে সব কাজ 
বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এবং অবাধে এগয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু এ ধারণা ষে 
কতখানি ভুল, তা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেল। 

মাউণ্টব্যাটেন এই আবেদন জানিয়োছলেন যে, এবার থেকে অতাঁতকে অতাঁতের 
বিস্মাতর মধ্যে চাপা 'দিয়ে রেখে ভাবষ্যতের জন্যই শুভেচ্ছার ভাব নিয়ে প্রস্তুত 
হতে হবে। অতাঁতের ঘটনা স্মরণে রেখে তিন্ততার জের টেনে চলা আর উীঁচত 
হবে না। ভাঁবষ্যংকেই সুন্দর ক'রে গড়ে তোলার পথ মস্ত করতে হবে। সেই 
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কারণেই এবার থেকে দেশের উপ-নেতাদের পক্ষে কথায় ও মনোভাবে সংযম রক্ষা 
ক'রে চলা বাঞ্ছনণয়। 

মাউন্টব্যাটেনের আবেদন শোনামান্র লিয়াকৎ একটি উীন্ত করলেন। বোঝা গেল, 
এই কথাটি বলবার জন্যই 'লিয়াকৎ প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছেন এবং এ প্রলোভন আর 
সংবরণ করতে পারলেন না। 'িয়াকৎ হঠাৎ বলে উঠলেন- কথায় ও মনোভাবে 
সংযম অবলম্বন করা উপ-নেতাদের পক্ষে যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে বোঁশ প্রয়োজন 
হয়েছে আত-নেতাদের পক্ষে, যথা মিঃ গান্ধী। 

মিঃ 'লয়াকতের মতে, গান্ধী তাঁর প্রাত্যাহক প্রার্থনাসভার ভাষণে আজকাল 
অসংযত ডীন্ত করছেন। 

বৈঠকের পাঁরবেশ এতক্ষণ শান্ত ছিল। কিন্তু লিয়াকতের উীন্ত হঠাৎ সেই 
পুরাতন তিন্ততাকেই খ:চিয়ে জাগিয়ে তুলল। দু'পক্ষের উম্মার দ্বন্দে তিন্ত হয়ে 
উঠল পাঁরবেশ। 

জন্লা এবং লিয়াকং দু'জনেই তাঁদের কথায় এই হীঁঙ্গত করলেন যে, গান্ধী 
জনসাধারণকে উত্তোজত ক'রে তুলছেন। গান্ধী জনসাধারণকে শেখাচ্ছেন যে, এই 
বৈঠকে যেসব নেতা যোগদান করেছেন, তাঁদের উপর যেন কেউ নিভ'র না করে। 
জনসাধারণ যেন এবার থেকে অন্য কোন নেতৃত্বের সন্ধান করে। 

কপালনন প্রত্যুত্তরে স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন-_ গান্ধী যাই বলুন, তাঁর সকল কাজ 
ও চেস্টা আহংসার নীতিকে অক্ষুপ্ন রেখেই চাঁলত হয়। 

প্যাটেল বললেন-_এটা বলতে পাঁর যে, এখানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, গান্ধী 
নিষ্ঠার সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তের প্রাতি আনুগত্য রক্ষা ক'রে চলবেন। 

মাউন্টব্যাটেন এই বিপজ্জনক আলোচনাকে এখানেই থামিয়ে দিলেন। তানি 
বললেন, এ বিষয়ে দু'পক্ষেরই মনের কথা বেশ ভালভাবেই ব্যস্ত করা হয়ে 'গিয়েছে। 
আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। মাউন্টব্যাটেন বললেন, একথা মেনে নিতে হবে 
যে, নেতা হিসাবে গান্ধীজীকে সাধারণ নেতাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। 
নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর বশেষ একটি স্থান আছে, গান্ধীর রাজনৈতিক প্রাতজ্ঞার 
এই বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। 

লীগ-নেতাদের উদ্দেশ ক'রে এই কথা বলে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন বললেন- আম 
বিশ্বাস কারি, কংগ্রেস-নেতারাও অপর পক্ষের বন্তব্যের যৌন্তিকতা অনুধাবন ক'রে 
দেখবেন। 

মাউণ্টব্যাটেন হঠাৎ একাঁট বস্তু হাতে নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে মাথার উপর 
তুলে ধরলেন, তারপরেই ধপ্ ক'রে টোবলের উপর ফেললেন। একটি দাঁলল-_ 
“দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম?। 

চমূকে উঠলেন নেতারা । তাঁরা সম্ভবত এই দুরূহ বাস্তবাঁটকে এত তাড়াতাঁড় 
দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ফুলস্কেপ আকারের ব্রিশটি পৃচ্ঠায় ঠাসা টাইপ 
করা দালল। আজকের বৈঠকেই দাঁললাট নেতাদের সম্মখে পেশ করবেন বলে 
মাউণ্টব্যাটেন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়োছলেন। বহযবিস্তৃত তথ্যকে কত অল্প 
পারসরের মধ্যে বিবৃত করা যায়, তারই এক অসাধারণ কাতিত্বের উদাহরণ এই 
দাঁললটি, মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে পরিচালিত স্টাফের প্রাতিভার সৃন্টি। 

'দেশখন্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম'কে চোখের সম্মুখে দেখতে পেয়ে নেতারা 
এতক্ষণে যেন এক রূঢ় বাস্তবের মার্ত দেখতে পেলেন । নেতারা শুধু একটা রাজনৈতিক 
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সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রশাসানক ক্ষেত্রে সে সিদ্ধান্ত কি বৃহৎ দায়িত্ব ডেকে 
আনছে, সে সম্বন্ধে নেতাদের সচেতন হবার মৃহর্তাটও এসে িয়েছে। 

মাউন্টব্যাটেন পরে একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন যে, এই দাঁললাটি 
দেখে নেতারা প্রথমেই যেভাবে আঁকে উঠেছিলেন, তা দেখে একটু আমোদ 
উপভোগ করাই যেত, যাঁদ বাস্তব অবস্থাটা অন্যরকমের হতো। প্রশাসন ব্যবস্থার 
দাঁয়ত্ব সম্বন্ধে নেতাদের মনে শোচননয়রকমের একটা ওদাসীন্য ছিল। এঁদকটার 
কথা তাঁদের একবার মনেও পড়েনি। এরকম একটা শোচনীয় ওদাসীন্যের 
সমস্যা না থাকলে, নেতাদের মুখের ভাব দেখে একট আমোদ অনুভব করাই 
সম্ভবপর হতো । 

আরম্ভ হলো আলোচনা, সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল, এ আলোচনায় কোন ফল 
হবে না। কোন নেতা হয়তো অসাবধানে হঠাৎ একটা অবান্তর কথা বলে বসলেন 
এবং সেই সামান্য কথাটা 'নয়েই বাদানুবাদ তুমূল হয়ে উঠল। কথায় কথায় এবং 
তর্কে তর্কে ক্ষদ্্র একটা উ“ইঢাবকে পর্বতপ্রমাণ ক'রে তোলা হতে লাগল। 

মাউশ্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন- এই দাঁলল এখানে নিতান্ত প্রাথীমকভাবেই 
আলোচিত হতে পারে। এর পর এই দাঁলল বিবেচনার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে 
পেশ করা হবে। 

িয়াকং এবং 'জন্না উভয়েই নানা হান্ত তুলে আপাতত করলেন_ এ দালিল মাল্লি- 
সভার কাছে 'ববেচনার জন্য উপাঁস্থত করা যেতে পারে না। এখানকার প্রশাসন 
ব্যবস্থার সমস্যা বিচার ও বিবেচনা ক'রে কোন সিদ্ধান্ত করবার এবং রেশ দান 
করবার কর্তৃত্বাধিকার মান্নিসভার নেই। 

'জন্না এবং 'িয়াকং কোন্ দেশের মাল্পসভার কথা বলছেন, সেটা বুঝতে কয়েক 
মনিট সময় লাগল। মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় মাল্পসভারই (অন্তর্বতাঁ গভর্নমেন্ট) 
কথা বলোছিলেন। কিন্তু জন্না ও 'লয়াকৎ ধারণা করোছলেন যে, 'ব্রাটিশ মল্ল্রিসভার 
কথা বলা হয়েছে। 'জন্নাকে যখন তাঁর ভুল ধাঁরয়ে দেওয়া হলো, তখন তান 
আভিযোগের সরে বললেন যে, তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছে । জন্না বললেন-__“বলুন 
যে, ভাইসরয়ের শাসন পাঁরষদের কাছে বিবেচনার জন্য এই দাঁলল পেশ করা হবে। 
কোদালকে কোদালই বলা উীচিত।” 

'জিন্না বললেন, নিয়মতন্্রসম্মত শব্দ ব্যবহার না করলে তিনি কোন ডী্জতর অর্থ 
বূঝে উঠতে পারেন না। কোন বিষয় চিন্তার সময় তিনি শব্দের নিয়মতল্ল্সম্মত 
অর্থটই অক্ষু্ন রেখে তাঁর বন্তব্য নিরূপণ ক'রে থাকেন। 

“দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম” শিরোনামা 'দয়ে রাঁচত এই দাঁললে একাঁট 
শবভাগ কমিটি' গঠনের নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। যাবতীয় বিষয় ভাগ ক'রে দুই 
রাষ্ট্রের প্রাপ্য নির্ধারণ করবার দায়িত্ব এই কামাটর উপর ন্যস্ত থাকবে। সকল 
দলের প্রাতনিধি নিয়েই এই কামাট গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। 

লিয়াকৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বিভাগ কাঁমাঁটতে সকল প্রস্তাব, প্রশ্ন ও মতভেদের 
বিষয়গ্ীল সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত কি ভোটাধিক্যের দ্বারাই নিরু'পিত হবে? 

মাউন্টব্যাটেন উত্তর দলেন_না। শুধু ভোটের জোরেই কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য 
বা অগ্রাহ্য করা হবে না। প্রত্যেক ব্যবস্থা যেন সঙ্জাত ব্যবস্থা হয়, সেই দিকে লক্ষ্য 
রেখে প্রত্যেক প্রস্তাব আলোচিত হবে। 

মাউশ্টব্যাটেন চাইছেন, এতাঁদনে যখন দেশখণ্ডন সম্বন্ধে মতভেদের চূড়ান্ত 
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মীমাংসা হয়ে যেতে পেরেছে, তখন অন্যান্য সকল আলোচনায় এবার থেকে একটা 
নতুন উৎসাহ ও আগ্রহের উদ্দীপনা সপ্টাঁরত হোক্। 

'লয়াকং তঁক্ষ-স্ষরেই প্রত্যুত্তর দিলেন- এর মধ্যে নতুন উৎসাহ ও আগ্রহের কোন 
প্রশ্ন আসে না। সৈন্যবাহিনী ভাগ করার দুর্হ প্রশ্নটি নিয়ে দু'পক্ষের যথেষ্ট 
মতভেদ আছে। 

মতভেদের কথা এইভাবে বড় করে তোলা সত্বেও আলোচনা তারতর হয়ে 
উঠল না। বরং আলোচনার প্রকৃতি হঠাৎ এবং অভাবিতভাবেই মৃদুতর ও 
শান্ততর হয়ে এল। সকল পক্ষই সম্মত হলেন যে, সৈন্যবাহনশ ভাগ করা হবে 
সোনকদের নাগাঁরক পাঁরচয় অনুসারে । যে সৈন্যদলের দেশ যে রাম্ট্রে পড়বে, সেই 
সৈন্যদল সেই রাম্ট্রেরই বাঁহনশীর অন্তভূন্ত হবে। নাগারক পাঁরচয় অনুসারে 
সৈন্যদল ভাগ করতে গিয়ে স্বাভাবকভাবেই সোৌনকের বাসভূঁমির ভৌগোলিক 
পঁরিচয়ও ববেচনা করার নীতি স্বীকার করতে হবে। নেতারা স্বীকার করলেন-__ 
তাই হবে। 

জন্না বেশ জোর দিয়েই বললেন- পাকিস্থানে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন 
পার্থক্য না করাই তাঁর ইচ্ছা। পাঁকস্থানে যারা বাস করবে, ধর্মীবশবাস নিবিশেষে 
তারা সকলেই পাঁকস্থানে পূর্ণ নাগাঁরক আঁধকারে প্রাতাষ্ঠিত আঁধবাসীর মর্যাদা লাভ 
করবে। 

এইবার শুরু হলো দেশীয় রাজ্যগুঁলর পালা । বিকেল চারটের সময় কাউীন্সিল 
ভবনে 'দেশীয় রাজ্য আলোচনা কাঁমিট'র সদস্যেরা সাম্মীলত হলেন। আজ রান্রেই 
প্রস্তাব সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে, এবং নেতারাও প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁদের সম্মাতি 
ঘোষণা ক'রে বন্তুতা করবেন। মাউণ্টব্যাটেন ও নেতারা যে সিদ্ধান্তে পেশছেছেন, 

সরকারীভাবে ঘোষত হবার পৃবেই। সম্মেলনের কাজ আরম্ভের আগে একটি 
সার্কাসের ফিল্ম-ছাঁব প্রদার্শত হলো। কাঁমাটর সদস্যদের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা একটা সহজ ও সরল বন্ধৃত্বপূর্ণ পাঁরবেশের মধ্যে আরম্ভ করার ইচ্ছা 
করোছলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং সেই দক থেকে এই ছাবির সার্কাসের হাল্কা আমোদ 
কিছুটা সাহায্যই করল। 

দীর্ঘ বৃত্তায়ত আকারের এক টোবিলের চারাঁদকে বসেছেন ভারতীয় রাজন্য 
সমাজের শরোমাঁণগণ, হিজ-হাইনেসবৃন্দ। ভোপাল, পাঁতিয়ালা, দুঙ্গাপুর, নবনগর 
ও বিলাসপুর। তা ছাড়া, বিখ্যাত দেওয়ানবৃন্দও রয়েছেন-_ হায়দরাবাদের স্যার 
মির্জা ইসমাইল, বরোদার স্যার বি এল মিত্র, মহীশরের স্যার রামস্বামী মনদালিয়র, 
কাশ্মীরের কাক, গোয়ালয়রের শ্রীনিবাসন্, ন্রিবাত্কুরের স্যার সস পি রামস্বামী আয়ার, 
জয়পুরের স্যার ভি টি কৃষমাচারী এবং বিকানীরের পানিকর। আরও দু'জন 
রয়েছেন, নরেন্দ্রমপ্ডলের প্রাতনাধ 'হসাবে স্যার সুলতান আহমদ এবং সর্দার 
ড কে সেন। 

এটা 'বিশেষভাবেই চোখে পড়ে, 'ব্রাটশ ভারতের জনসমাজে যাঁরা প্রতিভায় ও 
মনীষায় শ্রেষ্ঠ, তাঁদের ভিতর থেকেই বাছাই-করা এতগ্লি গুণণ ব্যান্ত দেশীয় রাজ্যের 
দেওয়ান বা প্রধান মল্প্রীর পদে নিষ্ুস্ত হয়ে রয়েছেন। এ'দের মধ্যে অনেকেই প্রথম- 
শ্রেণীর আইনাবদ। আইন সম্বন্ধে গভীর ব্যুৎপাত্ত থাকায় এরা সহজেই 
ধনয়মতল্লের নানা কটপ্রশ্নের বিচারে দক্ষতার পারিচয় দিয়ে থাকেন। অধিরাজক 



সব সমথন ৭১ 

ক্ষমতার অবসানের বিষয় নিয়ে যে বাদ-প্রাতবাদ সম্প্রাত দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে 
এ*দেরও কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আইনাবশারদ এই সব 'বাঁশম্ট দেওয়ানদের অনেকেরই 
পরামর্শ বর্তমানে দেশীয় রাজন্যদের বশেষ কাজে লাগছে। এরা দেশীয় রাজন্যদের 
প্রধান মন্ত্র পদে 'িযুস্ত থাকলেও, বস্তুত দেশীয় রাজন্যদের সঙ্জোে এদের সম্পর্কে 
একটা আঁভনবত্ব তথা বৌশিম্ট্য আছে। এদের কাজ কতকটা ব্যারিস্টারের কাজের 
মতোই; যেন কোন মামলায় নিজ নিজ রাজন্যের পক্ষ সমর্থনের জন্য মস্ত বড় পত্রফ' 
নিয়েছেন। 

দেশীয় রাজন্যদের এই আলোচনা কমিটি যাতে সহজেই প্রস্তাবের তাৎপর্য বুঝতে 
পারেন, তার জন্য মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই প্রস্তাবের হীতবৃত্ত এবং 
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করলেন। এর পরেই মাউন্টব্যাটেনের উপর কঠিন জেরা 
আরম্ভ হলো। কমিটির সদস্যরা প্রশ্ন করলেন, এই প্রস্তাব দেশীয় রাজ্যের উপর 
1িভাবে প্রযোজ্য হবে এবং হতে পারে 'কি ? 

রাজন্যেরা এবং তাঁদের প্রাতনাধবৃন্দ সকলেই বিশেষভাবে একটি বিষয় 
জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন, আঁধরাজক ক্ষমতার পাঁরণামের বিষয়। 
তাঁরা জানতে চাইছেন, 'ব্রটিশ-ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই দেশীয় রাজ্যগুলির 
উপর থেকে 'ব্রীটশের আঁধরাজক ক্ষমতার অবসান করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে 
ক না? এই প্রশ্নের ভিতর দেশীয় রাজন্যদের মনোভাব ও ধারণারই একটি পারচয় 
ফুটে উঠেছে। দেশীয় রাজ্যগুলি ধারণা করছেন, ব্রিটিশ-ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
আগেই যাঁদ তাঁদের উপর থেকে 'ব্রটিশের আঁধরাজক ক্ষমতা অপসারত হয়, তবে 
তাঁরা ভাবষ্যতের দুই ডোমিনিয়ন গভনমেন্টের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক স্থাপনের 
ব্যাপারে নিজেদের দাবী এবং আভমত খাটিয়ে দর কষাকাঁষ করবার স্বাবধা বোঁশ 
ক'রে পাবেন। 

মাউন্টব্যাটেন এই বৈঠকে উপাঁস্থত রাজন্যদের মনে বাস্তবতাবোধ সণ্তারের জন্য 
তাঁর যথাসাধ্য চেস্টা করলেন। তিনি বললেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে দশট নতুন 
রাষ্ট্র গঠিত হবে। তার অর্থ এই যে, দুশট নতুন শান্তশালী কেন্দ্রীয় গভনমেন্ট 
স্থাঁপত হবে। যাঁদ সমগ্র উপমহাদেশে একটি মান্র গভনমেন্ট স্থাপিত হতো, তবে 
বলা চলতো যে, এত বড় ভূখণ্ডের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হাস ক'রে 'বাঁভন্ন 
অংশের হাতে ক্ষমতা ছাঁড়য়ে দেবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এইরকম কোন দূর্বল 
কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গভনমেন্ট স্থাঁপত হচ্ছে না। উচ্চ কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন 
দুপট গভনমেন্ট স্থাঁপত হতে চলেছে। এই অবস্থায়, এই দুই গভর্নমেন্ট কোন 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বেচ্ছামতো ক্ষমতা প্রয়োগের আধকার দেশের 'বাভন্ন অংশের হাতে 
ছেড়ে দিতে পারেন না। মাউন্টব্যাটেন বরং মনে করেন যে, দুপট নতুন রাষ্টী 
ডোমিনিয়ন মর্যাদা গ্রহণ করায় দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে আত্মরক্ষা করারই স্মাবধা 
হলো। '্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সকল চীন্তর মর্যাদা রক্ষা ক'রে, প্রত্যেক চুন্তবদ্ধ 
নশীত ও ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ক'রে এবং 'ব্রাটশের সঙ্গে সোহাদ্যের 
ভাব অক্ষুপ্র রেখে দেশীয় রাজন্যেরা এতাঁদন চলেছেন। কিন্তু সে পটভূমিকা 
পারবার্তত হতে চলেছে। তবু দেশীয় রাজন্যদের পক্ষে দুশ্চিন্তিত হবার কিছ 
নেই। দুশট নতুন ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র স্থাপনের ব্যবস্থা ক'রে দেশীয় রাজন্যদের আস্তিত্ব 
রক্ষা করার এবং যথোচিত স্বার্থরক্ষা করারই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। 

মাউশ্টব্যাটেন বললেন-“আঁম আপনাদের এই পরামর্শই দেব যে, কোন সিদ্ধান্ত 
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গ্রহণ করার আগে আপনারা ভাঁবষ্যতের দশ বছর পরের অবস্থাটা কল্পনা করার চেষ্টা 
করবেন। আপনারা চিন্তা প্রসাঁরত ক'রে উপলাঁব্ধ করবার চেম্টা করন, আগামশ 
দশ বৎসরের মধ্যে ভারত এবং সমগ্র পাঁথবীরই অবস্থা কোন্ রূপ গ্রহণ করবে।" 

ভাইসরয়ের রোল্স্-এ চড়ে আমিও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে অল ইণ্ডিয়া রোডওর 
ভবনে উপাস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম রোডও ভবনের প্রত্যেক জানালা থেকে 
কর্মচারীদের কোতৃহলী মুখগ্াল উপক 'দয়ে রয়েছে। ভবনের ব্যালকনিতেও 
কর্মচারীর দল ভিড় ক'রে ঠাসাঠাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভবনের প্রবেশদ্বারের সম্মুখেও 
ছোট একটা ভিড় জমোছিল। 

ফে একটা মঙ্জার ঘটনার কথা পরে আমাদের কাছে বলোছিলেন। রোডও 
ভবনের ব্যালকাঁনর উপর দাঁড়য়েই ফে এই ঘটনা লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়োছলেন। 
আমরা যখন রোডও ভবনে প্রবেশ করছিলাম, তখন গোঁরক রঙের ট্াঁপ-পরা একদল 
সাধু উচ্চৈঃস্বরে 'ধবান” করাছলেন। কিন্তু এই বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ করার প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পিছনের প্বীলশের গাঁড়তে সাধূর দলকে যেন ছোঁ মেরে 
তুলে ফেলল পুঁলশ। ভারতের পথের জনতা সাধারণত শান্ত এবং আচরণেও ভদ্র। 
ক্ষুব্ধ সাধুর দলকে পুলিশ এমন পারচ্ছন্রভাবে চটপট তুলে নিয়ে সরে 
গেল যে, তাই দেখে জনতা হো হো করে হেসে উঠল। ভারতের নানা অণ্চল থেকে 
এই সাধুরা এসেছেন এবং ঘমুনার িনারায় তাঁবু ফেলে একাটি আড্ডা স্থাপন করেছেন। 
এ'রা দেশখণ্ডনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য এসেছেন। এদের আভযোগ 
হলো, দেশখন্ডন ক'রে হিন্দুজীবনের আদর্শ এবং আচারের সর্বনাশ সাধনের উদ্যোগ 
করা হচ্ছে। 

আলাপ ও আলোচনায় মাউশ্টব্যাটেন সাধারণত বেশ দ্ুততার সঙ্গে এবং 
অনর্গলভাবে তাঁর বন্তব্য বলে থাকেন। কিন্তু রেডিওতে তিন আজ যে ভাষণ 
দিলেন, তার মধ্যে বস্তার সেই অভ্যস্ত দ্রুতকথনভঙ্গীর কোন পাঁরচয় পেলাম না। 
প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য বেতারে কণ্ঠস্বর পরাঁক্ষা ক'রে নেবার পর, মাউশ্টব্যাটেন 
তাঁর প্রস্তাবের ঘোষণা আরম্ভ করলেন। ধারে ধারে, প্রত্যেকাট কথার ব্যঞ্জনা 
সুস্পম্টভাবে ফুটিয়ে তুলে মাউন্টব্যাটেন তাঁর বন্তব্য বলে গেলেন। সমগ্র বন্তব্যের 
মান্রা এবং বন্তব্যের প্রত্যেকটি কথার অর্থগত সামঞ্জস্য বজায় রেখে মাউন্টব্যাটেন তাঁর 
ঘোষণা সমাপ্ত করলেন। ঘোষণার মধ্যে কোথাও যেন আতশয়োন্ত না ঘটে, সে 
সম্বন্ধে তিনি সতর্ক ছিলেন। বরং অল্পোন্ত হোক্ কিন্তু কোন অত্যান্ত যেন না 
হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মাউন্টব্যাটেন তাঁর বন্তব্য রচনা করোছিলেন। বন্তব্য 
ঘোষণায় এই রীতি গ্রহণ করাই মাউশ্টব্যাটেনের পক্ষে উচিত হয়েছে। প্রস্তাবের 
ঘোষণা আর এক দিক 'দিয়ে বস্তুত মাউশ্টব্যাটেনেরই ব্যান্তগত জয় ও সাফল্যের 
ঘোষণা । কিন্তু তা সর্তেও মাউণ্টব্যাটেন যে বাণ আজ বেতারে প্রচার করলেন, তার 
মধ্যে বিরাট কৃতিত্ব বা কৃতার্থতার কোন ভাব ফুটে ওঠোনি। মাউন্টব্যাটেন বরং তাঁর 
বাণীতে এ ধরনের সুর িশেষভাবেই চেপে 'দিয়েছেন। সমস্ত ঘটনাকে নিরপেক্ষ 

ফুটিয়ে তুলেছেন। 
শুনলাম নেহরুর ভাষণ । এ ভাষণ শ্রোতার মনকে নাড়া দেয়। বস্তার চিতের 

ভাব এবং তার প্রকাশভগ্গণী, উভয়েরই মধ্যে এমন একটা আবেদন আছে, যার প্রভাব 
এঁড়য়ে যাওয়া যায় না, শ্রোতার মনের গভারে গিয়ে স্পর্শ করে। নেহরুর বন্তৃতায় 
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রূঢ় শলাঘার ভাব 'বন্দমান্রও ছিল না। তেমাঁন সাফাই গাইবার, নিজেকে দোষমান্ত 
করবার, অথবা আত্মসমর্পণ করবারও কোন চেষ্টার ভাব ছিল না। নেহরুর বন্তৃতায় 

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিফলতাও মিশে থাকায় যে অনুভুত প্রত্যেক মানুষের মনে একটা 
বিষাদের ভাব নিয়ে জেগে ওঠে । জাবনের প্রত্যেক বিজয়হর্ষের মধ্যে একটা না একটা 
ব্যর্থতারও আক্ষেপ না থেকে পারে না। 

নেহরদ-চাঁরন্রের সবচেয়ে বড় শান্ত বোধ হয় এই যে, যাঁদও তান এক রাজনোতিক 
দলের নায়ক, পাঁরচালক ও যোদ্ধা হিসাবে অত্যুচ্চ প্রাতষ্ঠা অর্জন করেছেন, তবুও 
নিতান্ত দলগত দৃম্টিভঙ্গী ও মতবাদের দ্বারা তাঁর সম্তা আভভূত নয়। "তানি 
সাধারণ দলীয়তার পাঁরাধ থেকে নিজেকে বিচ্ছন্ন ক'রে ঘটনাকে সত্যসচেতন বাদ্ধ 
এবং বিম্ন্ত দৃস্ট 'দয়ে বিচার করতে পারেন। 

শিজ্পনর মন এবং তত্ুনিষ্ঠ বিদ্বানের সাঁন্ধৎসা, উভয়ই নেহরুর প্রাতিভার মধ্যে 
জমান্বিত হয়ে রয়েছে। যে কোন বিষয় বিচারের সময় নেহরুর চিন্তার ভিতর থেকে 
এই শিল্পীর মন ও 'বিদ্বানের তর্তীনষ্ঠাই সবচেয়ে আগে এবং সহজেই প্রকট হয়ে 
পড়ে। আজও সমগ্র ঘটনা যখন সুবৃহৎ এক নতুন পাঁরণাম স্ফৃর্ত করার সান্ধিক্ষণে 
'এসে পেশছেছে, তখন নেহরু একথা সহজেই বলতে পারলেন-_“আমরা ক্ষুদ্র মানূষ। 
শকন্তু ক্ষুদ্র হয়েও আমরা এক বৃহৎ আদর্শের সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করোছি। 
আদর্শের বৃহত্ব আমাদের ক্ষত্রত্বকে দূর করতে সাহায্য করেছে। আদর্শ মহৎ বলেই 
সে মহত্তের কিছুটা আমাদের ক্ষুদ্র সত্তাকে স্পর্শ করেছে।” 

এর পর আরম্ভ করলেন 'জিন্না। মুসালম লীগের বিশেষ ধরনের বাগৃভঙ্গন 
ও বিতর্ক পদ্ধাতিতে যাঁরা বেশ দক্ষ তাঁদের মতে 'জন্নার এই বন্তুতাঁট হলো একাঁট 
আদর্শ বন্তৃতা। এ*দেরই মধ্যে বিশিষ্ট এক ব্যান্ত, $জন্নার বন্তৃতা সমাপ্ত হবার পরেই 
আমাকে তাঁর আভমত জানালেন--“জন্নার এই ভাষাই হলো সেই ভাষা, যার অর্থ 
বাজারের লোক সহজেই বুঝে থাকে। বোঝা যাচ্ছে, 'জিন্না এইবার সংগ্রামের 
অবসানে শান্তি চাইছেন।” | 

কিন্তু ল'গসলভ তর্কতত্তে ব্যুংপন্ন এই ভদ্রলোক যা বললেন, সেরকম কোন বস্তু 
আম 'জন্নার বন্তুতার মধ্যে পেলাম না। এরকম কোন তত্তের এন্দ্রজাঁলক মাহমা 
ীজন্নার কথার মধ্যে ফুটে উঠেছে বলে মনে হলো না। বরং আমার মনে হলো, যে 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সম্মুখে দাঁড়য়ে জননী আজ কথা বলছেন, তার তুলনায় তাঁর 
চিন্তা অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। ঘটনার বৃহত্ব ও গুরুত্বের সঙ্গে সমান স্তরে 
তান দাঁড়াতে পারছেন না, তাঁর চিন্তা অনেক নশচের স্তরে নেমে রয়েছে। অথচ 
যে ঘটনা চোখের সম্মুখে আসন্ন হয়ে উঠেছে, সে ঘটনার পিছনে তাঁরও যথেস্ট 
চেষ্টার হীতহাস রয়েছে। 

জন্না প্রথমেই একটা আভযোগের কথা প্রচ্ছন্নভাবে এবং সক্ষমভাবে উল্লেখ ক'রে 
তাঁর বন্তৃতা আরম্ভ করলেন। সরকারণ কর্তৃপক্ষ তাঁর মতন একজন বেসরকারা ব্যান্তকে 
বেতারে বন্তুতা দানের সযোগ পূর্বে কখনো দেনান, এই হলো 'জন্নার আভযোগ। 
জনা বললেন-_“যাই হোক, আম আশা কাঁর যে ভাবষ্যতে আমার আঁভমত ও বন্তব্য 
শুধু সংবাদপত্রে ছাপা কতগ্দাল গনজরব হরপ থেকেই নয়, আমার বেতার-প্রচাঁরত 
কণ্তস্বর থেকেই আপনারা শুনতে পাবেন।” 

আম কিন্তু জিন্নার বন্তৃতার মধ্যে কোন সজজীবতার সাড়া অথবা উৎসাহিত 
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হবার মতো কিছ পেলাম না। মান্র মাউণ্টব্যাটেনের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি 
তাঁর আগ্রহের 'কছুটা সজীবতার পরিচয় 'দলেন। 'জিন্না জানালেন-_“আম 
একথা অবশ্যই বলব যে, ভাইসরয়কে বহু বিরুদ্ধ শান্তর সঙ্গে লড়তে হয়েছে, এবং 
তিনি সাহসের সঙ্গেই লড়েছেন। ভাইসরয়ের আচরণে আমার মনে এই ধারণাই 
হয়েছে যে, তান নিরপেক্ষতা রক্ষার এবং ন্যায়সঙ্গত বিচারের জন্য উচ্চতম বোধ ও 
নিষ্ঠা 'নয়েই কাজ করেছেন। এখন তাঁর কাজকে একট; কম কঠিন ক'রে তোলাই 
আমাদের কাজ। যতদূর সাধ্য আমরা তাঁকে সাহায্য করব, যাতে তান ভারতের 
জনসাধারণের কাছে শান্তি ও সুশৃঞ্খলার সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের বৃহৎ দায়িত্ব 
পালন করতে পারেন ।” 

খুব দক্ষতার সঙ্গে জিন্না একটা বিষয় এাঁড়য়ে গেলেন। "তান তাঁর চূড়ান্ত 
ইচ্ছা ও আঁভমতের কোন পাঁরচয় ঘোষণা করলেন না। প্রস্তাব যেন তান সমর্থনই 
করছেন, এরকম একটা ধারণা সৃস্টির চেস্টা তান অবশ্য করেছেন। কিন্তু এই সমর্থনের 
ব্যাপারটাকেও 'তাঁন একটা ধাঁধার মতো অবস্থায় রেখে দলেন। 'পব্রাটশ গভরনমেন্টের 
এই প্রস্তাব আমরা একটা আপোষ "হিসাবে সমর্থন করব, অথবা একটা নিম্পার্ত 
হিসাবে সমর্থন করব, সেটা বিবেচনা ক'রে দেখা এখন আমাদেরই কর্তব্য। এবষয়ে 
আম আগে থেকেই কোন মত 'দিয়ে রাখতে চাই না।” 

নেহর্ তাঁর বন্তৃতা শেষ করলেন 'জয় হন্দ্? বাণন ধ্বানত ক'রে । জিন্না শেষ 
করলেন “পাকিস্থান "জন্দাবাদ' উচ্চারণ ক'রে। এই কথাটা 'জন্না এমন কাটা-কাটা 
ভঙ্গীতে ও ভাঙা গলায় উচ্চারণ করলেন যে, শ্রোতারা শুনে চমকে উঠলেন। শুনে 
মনে হলো, 'পাঁকিস্থান জিন্দাবাদ, কথাটার সব গুরুত্ব ও মর্যাদা যেন একটা অবজ্ঞার 
ফৎকারে ডীঁড়য়ে দলেন 'জন্না। শুনে মনে হলো না যে, জল্লা ঠিক 'পাঁকস্থান 
জিন্দাবাদ, কথাটা উচ্চারণ কন্তরছেন। শ্রোতারা শুনলেন, 'জন্না বলছেন-__ 
'পাঁকস্থান্স্ ইন ?দ ব্যাগ ।* 

সব শেষে বললেন বলদেব িং। দেশখন্ডনের ফলে শিখসমাজের যে অপূরণীয় 
ক্ষাত হবে, সে আশঙ্কার কথা মন থেকে মুছে ফেলা কোন শখের পক্ষে সম্ভবপর 
নয়। বলদেব সিং ভালভাবেই জানেন, দেশখন্ডনের ফলে তাঁর স্বসমাজের জন- 
সাধারণের মনে কি তীব্র তিস্ততা আচরেই দেখা দেবে। কিন্তু এ সত্বেও বলদেব 
1সং-এর বন্তৃতার মধ্যে কোন উম্মা ও তিস্তার ভাব ফুটে উঠল না। তিনি তাঁর 
বন্তব্য বেশ জ্বচ্ছন্দভাবে এবং সাহসের সঙ্গেই বলে গেলেন। তান বিশেষভাবে 
ভারতের সৈন্যবাহনশকে উদ্দেশ ক'রে এক বৃহৎ কর্তব্য ও দাঁয়ত্ব সম্বন্ধে সচেতন 
হবার জন্য মৃস্তকণ্ঠে আহবান জানালেন। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং শান্তি- 
রক্ষার জন্য ভারতীয় বাহনীকে বর্তমানে যে কাজ করতে হচ্ছে, সে কাজ ভারতাঁয় 
সৈনিকের পক্ষে সুখের কাজ নয়। তবুও, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এই আধ্রয় 
কর্তব্কেই দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় সৌনক পালন করবেন। ভারতীয় সৈন্য 
তাঁদের সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুগত্যের উচ্চাদর্শ অক্ষর রাখবেন, এই আবেদন 
জানালেন বলদেব। 

ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রস্তাবে নেতারা আজ তাঁদের সমর্থন ঘোষণার জন্য 
এখানে উপাঁস্থত হয়েছেন, সে প্রস্তাব সম্বন্ধে জিন্না তাঁর বন্তৃতায় যে অর্থপূর্ণ 
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একটি ডীন্ত করেছেন, বলদেব সং ঠিক তার বিপরীত ডীন্ত করলেন। এই প্রস্তাবকে 
'জিন্না বলেছেন- একটা “আপোষ । বলদেব বললেন--'আঁম বলব, এই প্রস্তাব হলো 
একটি ণনম্পাত্ত। 

নয়াদল্লী, বুধবার, ৪ঠা জন, ১৯৪৭ সাল : আজ সকালে এসেম্বলী ভবনে 
সংবাদপত্রের প্রাতানাধদের সম্মুখীন হলেন মাউন্টব্যাটেন। এর আগে সংবাদপত্রের 
প্রীতানীধদের অনেক বৃহৎ সমাবেশ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু আজকের 
মতো এত বড় সমাবেশ এর আগে খুব কমই দেখোছ। ভারত ও পাঁথবীর নানা 
দেশের সংবাদপন্রের প্রায় তিনশত জন প্রাতাঁনাধ এ সম্মেলনে উপাস্থত ছিলেন। 
সাংবাঁদকদের প্রশ্নের উত্তর দানে এবং নিজ বন্তব্যের ব্যাখ্যায় মাউন্টব্যাটেন যে অততযুচ্চ 
কৃতিত্বের প্রমাণ দিলেন, তার উদাহরণও এর আগে খুব কমই দেখোঁছ। মাউন্টব্যাটেন 
তাঁর বন্তব্য বিষয়ের কোন নোট আগের থেকেই রচনা ক'রে রাখেনাঁন। ভূমিকা বিস্তার 
না ক'রে তিনি একেবারে মূল প্রসঙ্গ নিয়েই তাঁর বন্তব্য বলে যেতে আরম্ভ করলেন। 
ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব বস্তুত অত্যন্ত জাঁটল এক রাজনীতিক পাঁরকজ্পনা। 
পাঁরকল্পনার মধ্যে বার্ণত আনুষাঁঙ্খক ব্যবস্থাগুঁলির পাঁরচয় যেমন জটিল বলে মনে 
হয়, তেমাঁন জটিল মনে হয় তার তাৎপর্য। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টাকাল বন্তৃতা 'দয়ে 
মাউণ্টব্যাটেন এই পাঁরকজ্পনার সকল জটিলতার আবরণ উন্মোচন ক'রে, বিষয় ও 
ব্যবস্থাগ্যালর প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন। এ সম্মেলনে শ্রোতা হলেন 
সাংবাঁদকেরা, যাঁদের বলা যায় পেশাদার সংশয়, আঁবশবাস করতেই যাঁরা অভ্যস্ত। 
আমার ধারণা, মাউন্টব্যাটেনের বন্তুতা এই সংশয়ী শ্রোতৃমণ্ডলীর মন থেকে পাঁরকজ্পনার 
প্রধান বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণার অনেকখানি অবশ্যই দূর 
করতে পেরেছে। 

একজন সাংবাঁদক মুসলিম লীগের 'করিডর' দাবার প্রসঙ্গ তুলে 
দিয়ে কিছু বলাবার চেষ্টা করলেন। অথচ, পাঁরকল্পনার মধ্যে 
কাঁরডরের কোনই উল্লেখ নেই। এ প্রসঙ্গ নিতান্তই অগ্রাসাঙ্গক। 

মাউন্টব্যাটেন সঙ্জে সঙ্গে জিজ্ঞাস সাংবাঁদককে প্রশ্ন করলেন_ আপাঁন 
পারকজ্পনার কোন্ অনুচ্ছেদের প্যোরাগ্রাফের) বিষয় জানতে চাইছেন? 

ইশিখসমাজের কথা নিয়ে প্র“্ন উঠল। কোন কোন সাংবাঁদক জানতে চাইলেন, 
শিখসমাজ এই প্রস্তাব সম্পর্কে কি মনোভাব গ্রহণ করেছে এবং এই প্রস্তাব কার্ষে 
পাঁরণত হলে শিখদের অবস্থাটাই বা কিরকম দাঁড়াবে । 

মাউশ্টব্যাটেন প্রত্যুত্তরে পরিজ্কারভাবেই বললেন, এই প্রস্তাবে যতগ্ল সমস্যা 
সমাধানের ব্যবস্থা করতে 'তাঁন চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে শখসমাজের সমস্যার 
সমাধান সম্বন্ধে ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি কঠিন বোধ 
হয়েছে এবং তার জন্য সবচেয়ে বৌশ ভাবতেও হয়েছে। 

বিশেষভাবে সঈমানা কামিশন সম্পকে মাউন্টব্যাটেনের উপর প্রশ্নের চাপ পড়ল 
বোঁশ। পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসামের মুসলমানপ্রধান জেলা শ্রীহট্র অণ্চল দুইভাগে 
ভাগ করার ব্যাপারে কামিশন কি নীতি অনুসরণ করবেন এবং কোন্ তথ্য 'ববেচনা 
করে সীমারেখা নিরধারণ করবেন, সে সম্বন্ধে সাংবাঁদকের্য মাউশ্টব্যাটেনের কাছে 
জানতে চাইলেন। একজন শিখ সাংবাদিক জানতে চাইলেন, প্রদেশ ভাগ করার ব্যাপারে 
অর্থাৎ সীমারেখা নির্পণের ব্যাপারে -কোন সম্প্রদায়ের সম্পাশ্তর পাঁরমাণ 'ববেচনা 
ক'রে দেখা হকে কি না? 



৭৬ . ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

মাউণ্টব্যাটেন হেসে উত্তর 'দলেন- মহামান্য সম্রাটের কোন গভনমেন্ট সম্প্রদায় 
বিশেষের ভূসম্পান্তর পরিমাণ বিবেচনা ক'রে রাঁচত কোন দেশখণ্ডন পাঁরকজ্পনা 
সমর্থন করতে পারেন না, বিশেষ ক'রে বর্তমান গভনমেণ্ট শ্রামক দলের গঠিত 
গভর্নমেন্ট) তো একেবারেই পারেন না। 

এই সাংবাঁদক সম্মেলনেই মাউণ্টব্যাটেন সর্বপ্রথম একাঁট তথ্যের আভাস হীঁঙ্গতে 
জানালেন যে, সম্ভবত আগামী ১৫ই আগস্ট তাঁরখেই দুই নতুন ডোমানয়নের 
হাতে শাসনক্ষমতা আন.ম্ঠানকভাবে অর্পণ করা হবে। 'ডোঁমাঁনয়ন স্টেটাস, 
প্রসঙ্গ নিয়েই সাংবাঁদক সম্মেলনে প্রশ্নের তীব্রতা দেখা দল সবচেয়ে বৌশ। এ 
বিষয়ে তন্নু তন্ন ক'রে জানবার জন্য সাংবাঁদকেরা একের পর এক প্রশ্ন ক'রে যেতে 
লাগলেন। 

দেবদাস গান্ধী তাঁর ব্যবহারে স্বভাবত অত্যন্ত নিরীহ এবং অমায়িক। 'কন্তু 
ডোঁমানয়ন স্টেটাস প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁরই সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের বেশ একটা তর্ক ও 
কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ডোমানয়ন স্টেটাস সম্পর্কে দেবদাস বারবার যেভাবে 
প্র“্ন ক'রে যাঁচ্ছলেন, তা থেকে আম আর একাঁট তথ্যের সন্ধান পাচ্ছিলাম । আমার 
মনে হলো, দেবদাসের কথার মধ্যে যে মনোভাবের পাঁরচয় পাওয়া যাচ্ছে সেটা সম্ভবত 
তাঁরই তার মনোভাবের আভাস। 

দেবদাস কি বলতে চাইছেন, তাঁর আসল জ্ঞাতব্য 'িষয়াট ক, এটা মাউন্টব্যাটেন 
দেবদাসের প্রশ্নের রকম থেকে প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনান। পরে বোঝা 
গেল। দেবদাস বলতে চাইছেন, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মানত একটি রাম্ট্র যাঁদ ডোঁমানয়ন 
স্টেটাস গ্রহণ করতে চায়, তবে ব্রিটিশ গভনমেশ্টের পক্ষে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করা উঁচত। 'ব্রীটিশ গভরন্মেণ্টের পক্ষ থেকে এই দাবী করা কর্তব্য যে, কমনওয়েলথের 
অন্তভুন্ত হয়ে থাকবার বা না থাকবার 'সদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ভারত সমগ্রভাবে; দুই 
অংশ পৃথকভাবে নয়। দেবদাস বললেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দুইটি গণপাঁরষদকে এাঁবষয়ে 
ভন্ন ভন্ন ভাবে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যে নিয়ম করা হয়েছে তার মধ্যে অত্যন্ত 
আনিষ্টের সম্ভাবনা নাহত রয়েছে। 

এই কোতৃহল ও এই ধরনের প্রশ্নের পিছনে সেই পুরনো সন্দেহাটরই আস্তিত্বের 
প্রমাণ পাচ্ছি। সেই পুরনো ধারণা-ডোমানিয়ন রাষ্ট্র যেন পূর্ণস্বাধীনতার চেয়ে 
কিছ; কম মর্যাদার একটা রাম্ট্র। এই সঙ্গে আর একাট নতুন সন্দেহেরও পাঁরচয় 
পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্থান যাঁদ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকবার এবং ভারত কমন- 
ওয়েলথের বাইরে থাকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে পাঁকস্থান ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদের 
একটা ঘাঁটতে পাঁরণত হতে পারে, এই সন্দেহেরই ভাব সব প্রশ্নের ভিতর থেকে 
স্পন্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। 

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে মাউন্টব্যাটেনও তাঁর শেষ কথা জানিয়ে দিলেন__“যে 
সব প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো তা থেকে আমার ভালরকমই ধারণা হয়ে গেল যে, 
শেষ একটি বিষয়ের অর্থ জনসাধারণের কাছে এখনো স্পম্ট হয়ে উঠতে পারোনি। 
যে কারণেই হোক্, 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস, কথাটার উপরেই জনসাধারণের মনে একটা 
সন্দেহ রয়ে গিয়েছে । কিন্তু ডোমানিয়ন রাষ্ট্র বস্তুত সর্বপ্রকারে স্বাধীন ও স্বতন্্র 
রাষ্ট্র অন্যান্য পূর্ণ-স্বাধীন রাস্ট্রগীলর তুলনায় কমনওয়েলথের সদস্যরাষ্ট্রগ্ীলর 
একমান্র বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য এই যে, তারা স্বেচ্ছায় পরস্পরের সঙ্গে একটা সম্পকের 
সূত্রে যুক্ত থাকার নীতি গ্রহণ করেছে। কমনওয়েলথের সদস্যরাম্্রগলর মধ্যে 
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সম্পকাটও বস্তুত হলো পরস্পরের সাহায্য, বি*বাস এবং সেই সঙ্গে পরস্পরের প্রণীত 
লাভ করার সম্পর্ক ।” 

দেবদাস তাঁর বিশেষ জিজ্ঞাস্য বিষয়াটর যে উত্তর মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে 
পেলেন, তাতে তান নিঃসংশয় ও সন্তুষ্ট হলেন কনা, বোঝা গেল না। কিন্তু 
সম্মেলনের শেষে যে দৃশ্য দেখা গেল, তার তাৎপর্য সহজেই বুঝতে পারা যায়। 
সম্মেলনের সভাপাঁতি বল্পভভাই প্যাটেল যে মূহূর্তে সম্মেলনের সমাস্তি ঘোষণা 
করলেন, সেই মূহ্র্তে প্রায় সকল সাংবাঁদকের সপ্রশংস হর্ধধবানতে সভাস্থল মুখর 
হয়ে উঠল। যাঁদের কোন বিষয় বোঝানো কঠিন, তাঁদেরই এত বড় একটা সম্মেলনের 
এই উল্লাস সত্যই বিস্ময়কর। এতটা কল্পনাও করা যায়নি। 
আম পরে কয়েকজন সাংবাঁদকের সঙ্গে আলাপ করে আজকের এই সম্মেলন 

সম্পকে তাঁদের আভমত জিজ্ঞাসা করেছি। ডোঁল হেরাল্ডের আযাঁণ্ড মেলর 
বললেন যে, সাংবাঁদক কোত্হল ও প্রশ্নের সম্মুখীন হবার এবং উত্তর 1দয়ে সংশয় 
খণ্ডনের যে কাতিত্বের প্রমাণ মাউণ্টব্যাটেন দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। এরকম 
ব্যাপার পূর্বে কখনো হয়েছে বলে তান শোনেনান, ভবিষ্যতেও কখনো শুনতে 
পাবেন বলে আশা করেন না। তিনি বস্তুত হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। এঁরক 
'্রটারের মতে__অদ্ভুত এক শান্তর পারপ্রকাশ। বব স্টিমসন যা বললেন, তাতে 
বোঝা গেল যে, মাউন্টব্যাটেনের বন্তৃতা শুনে আমোরকান সাংবাদকেরা এই প্রথম 
এক নতুন তত্ব উপলাব্ধ করেছেন। আমোরকান সাংবাঁদকেরা এই প্রথম বুঝতে 
পারলেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস অর্থ সত্য সত্যই রাষ্ট্রের পূর্ণস্বাধীনতা। ক্ষমতা 
হস্তান্তরের শ্রেষ্ঠ নিয়মতন্্রসম্মত উপায় হলো ভডোমিনয়ন স্টেটাস। নতুন দুটি 
রাষ্ট্রকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দান করার অর্থ 'ব্রাটশের আঁধকার প্রকারান্তরে বজায় 
রাখার একটা সক্ষম ব্যবস্থা নয়। আমোরকানদের কাছে এটা একটা নতুন তত্ব এবং 
এই প্রথম তাঁরা এ তত্ব উপলাব্ধ করতে সক্ষম হলেন। 

ভাইসরয় ভবনে ফিরে এসে মাউশ্টব্যাটেন যেসব সংবাদ শুনতে পেলেন তাতে 
বুঝলেন যে, সাংবাঁদক সম্মেলনে দেবদাসের কথায় যেসব সন্দেহের পাঁরচয় পাওয়া 
গিয়েছিল, সেটাই সব নয় এবং তার অন্তরালেও অনেক ব্যাপার আছে। মাউন্টব্যাটেন 
শুনতে পেলেন, আজ সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনাসভার ভাষণে মাউন্টব্যাটেনের 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা ক'রে কয়েকাট আত গুরত্বপূর্ণ মন্তব্য করবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছেন। 

একথাও শুনতে পেলেন মাউশ্টব্যাটেন, গত রান্লে নেতারা প্রস্তাব সমর্থন ক'রে 
বৈতারে বন্তৃতা দেবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন, 'ঠিক তার কিছুক্ষণ আগেই গান্ধী 
তাঁর প্রার্থনাসভার ভাষণে নেতাদের সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। গান্ধী 
বলেছেন, নেতারা যা করছেন তার বিরুদ্ধে বলবার অনেক কিছু আছে। নেতাদের 
বর্তমান আচরণ সমালোচনার উধের্য নয়। এমন 'ি নেহরুর সম্পকেও গান্ধণ মন্তব্য 
করতে ছাড়েনান। নেহরুর সম্বন্ধে তানি একই সঙ্গে দ্ণট মন্তব্য করেছেন, যার 
একাঁট হলো নেহরুর প্রশংসা এবং অনাটি নেহরুর সমালোচনা । গান্ধী নেহরুকে 
“আমাদের রাজা" বলে উল্লেখ ক'রেও সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন যে,_“রাজা 
যা কিছ করেন অথবা করেন না, সবই আমরা মুগ্ধভাবে প্রশংসা করব, এটা হতে 
পারে না। যাঁদ তান এমন কোন উপায় বের ক'রে থাকেন যার ফলে আমাদের 
মঙ্গল হবে, তবে আমরা তাঁকে অবশ্যই প্রশংসা করব। কিল্তু সেরকম কিছ; যাঁদ 
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[তাঁন না ক'রে থাকেন, তবে আমাদের স্পম্ট ক'রেই বলা উাঁচত যে, তিনি কিছ করতে 
পারছেন না।” 

মাউন্টব্যাটেন বুঝলেন এবং ঠিকই বুঝেছেন যে, গান্ধীর সঙ্গে সব বিষয় 
পার্কার ক'রে নেবার সময় এবার এসে 'গিয়েছে। গান্ধীর মনে যেসব সংশয় এখন 
ভাসা-ভাসা ভাবে দেখা দতে আরম্ভ করেছে, সময় থাকতেই সেটা অপসারিত করা 
কর্তব্য, নইলে গান্ধীর এই সংশয় আরও দঢ় হয়ে বিপজ্জনক আকার ধারণ করবে। 
এই উদ্দেশ্য নিয়েই গান্ধীকে আমল্মণ জানালেন মাউন্টব্যাটেন, আজ প্রার্থনাসভায় 
যাবার আগেই যেন গান্ধী ভাইসরয় ভবনে একবার আসেন। 

গান্ধী এলেন। স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে যে, গান্ধীর মন একটা দুশ্চিন্তায় বিব্রত 
হয়ে রয়েছে। মাউশ্টব্যাটেনের পাঁরকজ্পনার কথা গান্ধীর মনের মধ্যে প্রথমেই যে 
ভাবনা উদ্বোলত ক'রে তুলেছে, সেটা তাঁর পক্ষে আদৌ সুখকর নয়। তিনি অনুভব 
করছেন, 'হন্দু-মুসলমানের এঁক্য সাধনার জন্য তাঁর জাবনব্যাপণ প্রচেষ্টা এতাঁদনে 
চরম বিফলতায় চূর্ণ হয়ে আর শুন্য হয়ে যেতে চলেছে। 

মাউন্টব্যাটেন গান্ধীকে বোঝাবার জন্য তাঁর সকল শান্ত 'নয়ে প্রস্তুত হলেন। 
মাউণ্টব্যাটেন বললেন-__-'আপনি এই পাঁরকল্পনাকে মাউণ্টব্যাটেন-পাঁরকল্পনা না মনে 
ক'রে গান্ধী-পারকল্পনা বলেই মনে করুূন।” মাউশ্টব্যাটেন জানালেন যে, তান 
আন্তারকভাবে গান্ধী-নীতি অনুসারেই একটি পাঁরকল্পনা উদ্ভাবনের চেস্টা করেছেন। 
অপরকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থায় রাজ করাবার জন্য জোর না করা, 'িজ 
সমাজের ইচ্ছা অনুসারে নিজ সমাজকে গড়ে তোলার আঁধকার এবং যতদূর সম্ভব 
শীঘ্র ভারত হতে ব্রাটশের প্রস্থান করা- গান্ধীজীর নাতি ও আভমতের এই প্রধান 
কয়েকটি লক্ষ্যের মর্যাদা অক্ষুগ্র রেখেই এই পাঁরকল্পনা রচনা করা হয়েছে। মাউণ্ট- 
ব্যাটেন আরও বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস সম্পর্কে গান্ধীর ধারণায় যে একটা 
হানার সমান আছে, তার পাঁরচয় তান পেয়েছেন। সুতরাং পাঁরকজ্পনাতে 
ডোঁমানয়ন স্টেটাসের উল্লেখ করায় গাম্ধী-নশীতির ব্যাতিক্রম বা বিরোধিতা করা হয়নি 
বলেই মাউন্টব্যাটেন মনে করেন। 

সফল হলো মাউন্টব্যাটেনের চেষ্টা এবং কতখানি সাফল্য যে লাভ করা হলো, 
তার প্রমাণও আজ রান্রের মধ্যেই পেয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। আজকের প্রার্থনা- 
সভার ভাষণে গান্ধী বললেন_-“দেশখন্ডনের জন্য 'ব্রাটশ গভনমেন্ট দায়ী নন। 
দেশখশ্ডনে ভাইসরয়েরও কোন হাত নেই। বরং সত্য কথা হলো, দেশখণ্ডনের 
বিরুদ্ধে স্বয়ং কংগ্রেসের মনে যতটা আপাতত আছে, ভাইসরয়ের মনেও ততখাঁনই 
আপাতত আছে। কিন্তু আমরা 'হন্দু ও মুসল্রমান উভয়েই যাঁদ এ ব্যবস্থা ছাড়া 
অন্য কোন ব্যবস্থায় সম্মত হতে না পার, তবে ভাইসরয় আর কি করতে পারেন 2” 

লশ্ডন থেকে একাঁট টেলিগ্রাম পেলাম। ৩রা জনের টোলগ্রাম, পাঠিয়েছেন 
জয়েস। 

জয়েস জানিয়েছেন-_“আজ বিকালে কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী ক্ষমতা হস্তান্তরের 
প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। সভায় কোন আসন শুন্য ছিল না। গভশর আগ্রহ আর 
কৌতূহল নিয়ে সমগ্র সভা প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা শুনলেন। প্রস্তাব এবং প্রস্তাব 
সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের প্রথম মনোভাবের পাঁরচয় জানতে পেরে এখানে সকল 
দলের মনে একটা গভনর কৃতার্থতা ও তৃপ্তির ভাব দেখা 'দয়েছে। সকল_দলের 
মধ্যে যে এঁক্যবোধ দেখতে পাওয়া গেল এবং সকলেই এই বিরাট পাঁরবর্তন ও 
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সম্ভাবনার গরুত্ব সম্বন্ধে যে সচেতনতার প্রমাণ দিলেন, তার সঙ্গে একমান্ন মহায্খ- 
কালের এক একটা এীতহাঁসক সিদ্ধান্তে 'ব্রাটশ জাতির সকল দলের এঁক্যবোধ ও 
চেতনার তুলনা হতে পারে।” 

জয়েস জানিয়েছেন, বি বি স আঁত সুন্দরভাবে এবং 'বিস্তৃতভাবে এই ঘোষণা 
প্রচার করেছেন। জয়েসের টোলগ্রামের শেষ কথা হলো- “আমাদের সকলের পক্ষেই 
আজকের দিনটা জীবনের একটা স্মরণনয় দবস হয়ে রইল।” 

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মাউন্টব্যাটেন স্টাফের সভা আহবান করলেন। বিশ্রাম 
নেই মাউন্টব্যাটেনের, আমাদেরও নেই। ভারতের রাজনশীতিক্ষেত্রের সুদীর্ঘ কালের 
একটা অচল অবস্থার অবসান ঘাঁটয়ে দেবার পরেও মাউন্টব্যাটেন নিশ্চিন্তমনে 
[বশ্রামলাভের সুযোগ পাচ্ছেন না। 

একটা নতুন দুযোগের প্রথম লক্ষণ আম এরই মধ্যে দেখতে পেয়োছ। দেশীয় 
রাজ্যগুঁলর মনোভাবের মধ্যে দুর্যোগের হীঙ্গত ফুটে উঠছে। নরেন্দ্রমণ্ডলের 
চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করেছেন ভোপালের নবাব। যে ঘটনা আসন্ন হয়ে উঠেছে 
এবং যে পারবর্তন সম্মুখে এীগয়ে এসেছে, ভোপাল যেন সে সব স্বীকার করতেই 
চান না। বাস্তব ঘটনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আড়ালে সরে গিয়ে স্বতন্ত 
ও স্বাধীন হয়ে থাকবার পন্থা গ্রহণ করেছেন। এ চেষ্টা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা 
সম্ভবপর হয়ান। 

“দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম' সম্বন্ধে রাঁচিত ব্যবস্থাপন্রের সম্পর্কে 
নেহরু অনুকূল মনোভাব দেখাতে পারছেন না। এখন বেশ স্পম্ট করেই বুঝতে 
পারছি যে, অন্তর্বতাঁ গভনমেন্টের আঁস্তত্ব ও বর্তমান গঠন অক্ষ-গ্ন রাখার চেষ্টায় 
অনেক বাধা ও দুর্ভোগ ভুগতে হবে। 

নয়াদল্লী, বৃহস্পাতিবার, &ই জন, ১৯৪৭ সাল : মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে 
নেতাদের আজ আবার সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হলো। এটা হলো তৃতীয় নেতৃবৈঠক। 
দেশখন্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম সম্বন্ধে রচিত ব্যবস্থাপন্রটির 'বাভন্ন নির্দেশ 
এবং উল্লেখ নিয়ে বিস্তারতভাবে আলোচনা হলো। 

আলোচনা হচ্ছে কিন্তু আলোচনায় কোন ফল হতে দেখা যাচ্ছে না। দুই 
পক্ষই প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনরকম একটা স-স্পম্ট "সিদ্ধান্ত করার দায়ত্ব 
এঁড়য়ে যেতে চেম্টা করছেন। প্রশাসন ব্যাপারে যেসকল ব্যবস্থার নির্দেশ এই 
দলিলে উল্লিখত হয়েছে, তার প্রকৃত তাৎপর্যও নেতারা ভুলে যাচ্ছেন। 

জন্না অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, দট রাম্দ্রই দুশট স্বাধীন 
এবং সবাঁদক "দিয়ে “সমান' রাষ্ট্র হবে। নেহরুও সমানভাবে জোর 'দিয়ে দাবী করলেন 
যে, ভারত রাষ্ট্র পূর্বের মতো ভারত রাষ্ট্রই আছে। ভারতের কয়েকটি 'অনিচ্ছক' 
প্রদেশকে ভারতের বাইরে যাবার 'অনূমাত দেওয়ার ফলেই পাঁকস্থান নামে একটা 
নতুন রাষ্ট্র গাঠত হতে চলেছে। ভারত হতে বিচ্যুত অংশ নিয়ে গঠিত এই নতুন 
রাষ্ট্র সবাদক 'দিয়ে ভারতের “সমান' রাম্ট্র হতে পারে না। পাঁকস্থান হবে বলেই 
ভারত গভন“মেশ্টের গঠনে, ব্যবস্থায় ও কাজে কোন ছেদ পড়তে পারে না। ভারত 
গভরন্নমেণ্টের পররাম্ট্রনীতিও যে ধারায় চলে আসছে তাও কোনরকমে ক্ষন করা 
চলতে পারে না। 

পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ এবং 'বিসম্বাদপূর্ণ এই পাঁরবেশের মধ্যে এবং 
উভয়পক্ষের মনের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে মাউণ্টব্যাটেন স্পম্টভাবেই জানালেন যে, তিনি 



৮০ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

উভয়পক্ষের মধ্যে আর সালিশ করবার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন না। দুই 
পক্ষই প্রত্যেক বিরোধায় বিষয়ে সালশী করবার জন্য তাঁকে বরাবর যে অনুরোধ 
ক'রে আসছেন, সে অনুরোধ আর রক্ষা করতে তিনি অক্ষম। 

দু'পক্ষেরই নেতারা রাজ হলেন, তাঁরা এবার 'নিজেরাই পরামর্শ ক'রে এবং 
দুপক্ষেরই সমর্থন আছে, এমন একজন “বচারক' এনে বসাবেন, যিনি এই ধরনের 
সাঁলশশী করবার একটা আনন্দহাঁন ও প্রশংসাহীন কাজের দায়িত্ব নিতে পারবেন। 

মাউণ্টব্যাটেনের পাঁরকল্পনার বয়স এখনো আটচল্লিশ ঘণ্টাও পার হয়নি। তবুও, 
পাঁরকজ্পনার সংবাদে সারা দেশের মধ্যে একটা স্বাঁস্তির ভাবও যে দেখা দিয়েছে, তাতে 
কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ঘটনা "দল্লীর নেতাদের মনে এখনো একটা ভ্রাতৃত্বের 
ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেনি। দিল্লীর মনের অবস্থায় স্বস্তি নেই। বিরোধের 
ভাব খুব তর হয়ে রয়েছে। বস্তুত অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, আত তুচ্ছ 
একটা ঘটনার জন্য আত সহজেই একটা মস্ত বড় সঙ্কট মুহূর্তের মধ্যেই দেখা 
দতে পারে। 



প্রশাসন ব্যবস্থার পারণাম 

নয়াদাল্লী, রবিবার, ৮ই জুন, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন এখন তাঁর সম্মুখে 
যে সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন, সে সমস্যার ভিতরটা হলো পুরোপ্দীর রাজনোতক। 
সম্মূখে সবচেয়ে আগের যে বিপদ তান দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হলো অল্তর্বতঁ 
গভন্নমেন্টের ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা । যে দুই পক্ষের ব্যান্তদের নিয়ে অন্তর্বতা 
গভনমেন্ট গঠিত হয়েছে, তাদের কোন একাঁট পক্ষ যাঁদ পদত্যাগ করে বসে, 
তাহলেই এই অন্তর্বতঁ গভনমেশ্ট ভেঙ্গে যাবে। শাসনব্যবস্থা পাঁরচালনার যল্প 
হিসাবে এ অন্তর্বতর্ম গভর্নমেন্ট বরাবরই ঠুনকো এবং দর্বল ছিল এবং 
এখনো তাই আছে। তার উপর, এখন আবার দেশখণ্ডনের নীতি স্বীকৃত হয়ে 
গিয়েছে এবং সে নাঁতিকে কার্যে পারণত করবার প্রাতশ্রাতও দুই পক্ষই ঘোষণা 
ক'রে দিয়েছেন। এই অবস্থায় অন্তর্বতর্ঁ গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে কারও মনে যেন কোন 
দরদের বালাই আর নেই। চক্ষুলজ্জার খাঁতরেও অন্তর্বতাঁ গভনমেণ্টের সংহাতি- 
টুকু রক্ষা করার জন্য উপরে উপরে একটা নিচ্তঠা ও আনুগত্যের ভাব পযন্ত কেউ 
দেখাচ্ছেন না। মাউন্টব্যাটেন বেশ স্পম্ট ক'রেই বুঝতে পেরেছেন যে, 'ব্রটিশ 
পার্লামেন্ট আইন ক'রে দেশখস্ডনের সিদ্ধান্ত আনূজ্ঠানকভাবে সমর্থন করার 
আগেই যাঁদ ভারতের অন্তর্বতরঁ গভরন্নমমেন্টের দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ পদত্যাগ 
করেন, তাহলে ওরা জনের পাঁরকম্পনা ভয়ানকভাবে বপন্ন হবে। ফলে, ব্যান্তগত- 
ভাবে তাঁর পক্ষেও নতুন ক'রে চেষ্টা করবার মতো কোন সুযোগ পাওয়ার ভরসাও 
ছেড়ে দিতে হবে। 

আজ এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যা দেখে বুঝতে গেরোছ, আশাঁঙ্কত এই 
বিপদটি ঘাড়ের উপর এসেই পড়েছে। আজ মল্লিসভার এক বৈঠক হয়েছিল। সম্পূর্ণ 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে, আজকের এই বৈঠক ভেঙ্গে যেত যাঁদ মাউণ্টব্যাটেন প্রায় মারিয়া 
হয়ে চেষ্টা ক'রে বৈঠকের আলোচনার মোড় অন্য দিকে 'ফারয়ে না দিতেন। মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের জন্যই মন্লমিসভার বৈঠক একটা অবাঞ্নীয় পাঁরণাম হতে আজ রক্ষা পেয়ে 
গিয়েছে । বাদ-বিতশ্ডার সুযোগ হাস করার জন্য মাউশ্টব্যাটেন আলোচ্য বিষয়বস্তুর 
তাঁলকাও সধাক্ষপ্ত ক'রে দিলেন। 'নার্দন্ট কয়েক প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোন প্রসংগ 
আলোচনায় উত্থাপত হতে তিনি দিলেন না। এ ছাড়া মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ দূশট 
বিষয়ে ?সদ্ধান্ত গ্রহণ করাই একেবারে স্থাঁগত রাখার প্রস্তাব করলেন। পাঁলাঁস 
নির্ধারণ এবং উচ্চপদের নিয়োগ, এই দুটি ব্যবস্থা অন্তর্বতরট গভর্নমেন্টের কার্ষ- 
কালের সমাপ্তি পর্যন্ত স্থগিত রাখবার পরমার্শ দিলেন মাউশ্টব্যাটেন। 

অন্তর্বতাঁ মান্ত্িসভার মধ্যে কংগ্রেস প্রক্ষই হলেন সংখ্যায় গারম্ঠ। কোন বিষয়ে 
মতান্তর দেখা দিলে ভোটাধিক্যের দ্বারাই "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার রাত অল্তর্বতাঁ 
গতনমেন্টের মান্ম্িসভার মধ্যে যদ প্রচালত থাকে, তবে তার ফল এই হবেষে, 
কংগ্রেস পক্ষ ইচ্ছা করলেই যে-কোন সিদ্ধান্তই মন্ত্িসভাকে "য়ে গ্রহণ কারয়ে নিতে 
পারেন। এই কারণেই ভোটাধিক্র দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নীতিতে লাগ 
পক্ষের আপাত্ত। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আজকের মল্ল্িসভার বৈঠকে একটা 
ফরমূলা বা নিয়ামক সত্র বের করা হলো। ব্যবস্থা হলো যে, পাঁলাস নির্ধারণ এবং 



৮২ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

উচ্চপদে নিয়োগ সম্পর্কে মতভেদের 'বিষয়গ্রাল 'ববেচনার ভার সরাসাঁর 
মাউণ্টব্যাটেনের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। মাউণ্টব্যাটেনই “সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, 
কংগ্রেসপক্ষের অমোঘ, ভোটাধকোর প্রকোপ এাঁড়য়ে 'সিৎ্ধান্ত গ্রহণ করা একমান্ন এই- . 
ভাবেই সম্ভবপর। 

এখানে নেহরু একটি দাবী উত্থাপন করলেন। কয়েকাঁট বৈদোশিক রাম্ট্রে ভারতের 
রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে নেহরু মাউন্টব্যাটেনের অনুমোদন চাইলেন। 
নেহরু বললেন-_-বিদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হবে, এটা সম্পূর্ণরূপে 
ভারতেরই ব্যাপার; এর সঙ্গে ভবিষ্যতের পাকিস্থান রাস্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই। 

লিয়াকৎ আল সঙ্গে সঙ্গে প্রাতবাদ ক'রে বললেন, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের 
ব্যাপারে তাঁদের বলবার আঁধকার আছে। লিয়াকং তাঁর আপাত্তর কথা একাট দেশের 
নাম তুলেই বলে দিলেন মস্কোতে কোন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হোক, এটা আম 
একেবারেই চাই না। 

লিয়াকতের এই উন্তির অর্থ কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই কথা ভেবে দুশ্চিন্তা বোধ 
করুছ। নেহরু সত্য সত্যই মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ইচ্ছা পোষণ 
করাছিলেন এবং যাঁকে সেই পদে নিয়োগ করার কথা হয়েছে, তান আর কেউ নন, 
স্বয়ং নেহর-ভাগনী মিসেস পণ্ডিত। 

'লিয়াকতের এই উীন্তর সঙ্গে সঙ্গেই বৈঠকের পাঁরবেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। 
আরম্ভ হলো বাদ-প্রীতবাদের সংঘর্ষ। প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে এবং একই 
সঙ্গে কণ্ঠস্বর ছেড়ে যার যার কথা বলে চললেন। 

নেহরু বললেন যে, মাল্ল্িসভার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত বরং ভোটের জোরেই 'নর্ধারত 
করবার দাবী তান করবেন, তবু অন্তর্বতাঁ গভরননমেন্টের কাজের মধ্য মৃসাঁলম 
লীগের এই ধরনের বাধা তিনি সহ্য করবেন না। যাঁদ লীগের মরাঁজর কাছে 
গভর্নমেন্টকে নত করাবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে তিনি আঁবলম্বে পদত্যাগ করবেন। 

শেষ পর্যন্ত মাউশ্টব্যাটেন প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সম্বোধন ক'রে বৈঠকের 
শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নির্দেশে জানাতে বাধ্য হলেন। যে বিশেষ বিষয়টি নিয়ে 
আলোচনার মধ্যে এই তিস্ততা ও ক্রোধের আলোড়ন জেগে উঠেছে, সেই বিষয়াটর 
আলোচনাও তান আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত করবার নিদেশ দলেন। . 

এর পর মাউণ্টব্যাটেন বললেন-_“আমার সম্মুখে যাঁদ এখন আম একসার হাঁসি- 
হাঁসি মুখ না দেখতে পাই, তবে আমি এর পরের আলোচ্য প্রসঙ্গ উত্থাপনই করবো না।” 
মাউণ্টব্যাটেনের এই কথায় ফল হলো। তান যা চাইছিলেন, তাই হলো। 

সকলেই হেসে ফেললেন। উত্তেজনার ভাব কেটে গিয়ে বৈঠকের পাঁরবেশও এতক্ষণে 
স্বাভাবিক হয়ে উল। 

এই ঘটনার মধ্যে শুধু আত বাস্তব একটা সত্যের প্রমাণ পাঁচ্ছ। মাউণ্টব্যাটেনের 
র সাফল্য কত দুর্বল একটি সূত্র অবলম্বন ক'রে অনিশ্চয়তার মধ্যে 

ঝবুলছে। যে দিনগুলি এগিয়ে আসছে, সেগুঁল আরও সঙ্কটের উপহার নিয়েই 
দেখা দেবে। বুঝতে পারছি, নিকট-ভবিষ্যতে এই রকম আরও কত বিরোধের 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আরও কত কঠিন হয়ে উঠবে। 

একটি প্রশ্ন একেবারে সম্মুখেই এসে পড়েছে। নতুন দুই ডোমানয়নের দুই 
পাভর্নর-জেনারেলের পদে নিয়োগের প্রশ্ন। দুই নতুন ডোমিনিয়নের জন্য একজন 
গ্ভনর-জেনারেল কি অন্তত 'কিছ:কালের জন্য নিধনস্ত করার ব্যবস্থা হতে পারে নাঃ 



প্রশাসন ব্যবস্থার পারণাম ৮৩ 

প্রকাশ করেছেন। জিন্নাও কিছাঁদন আগে বলোৌছলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও 
মাউণ্টব্যাটেনের কিছুকাল থাকা উচিত, যাতে তান দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা 
ক'রে নতুন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রথম অধ্যায়াট তাঁরই প্রত্যক্ষ সাহায্য, উপদেশ ও 
পাঁরচালনার দ্বারা সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেন। মাউশ্টব্যাটেন বুঝোছলেন, জিন্নার 
অনুরোধ রক্ষা করতে হলে তাঁকে পাঁকস্থানেরও গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ 
করতে হয়। 

নয়াদিল্লশ, সোমবার, ৯ই জ;ন, ১৯৪৭ সাল : ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কছু- 
কালের মতো মাউন্টব্যাটেন দুই ডোমানয়নের যনুস্ত গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ ক'রে 
থাকতে পারেন কিনা, আজকের স্টাফের বৈঠকে এাঁবষয়ে আলোচনা হলো। ডোঁমানয়ন 
স্টেটাস বলতে যা বোঝায়, তাতে এভাবে দুই 'বাভন্ন ডোমনিয়নে এক গভর্নর- 
জেনারেলের নিয়োগে নিয়মতন্্রত কোন প্রশ্নের বাধা আছে কিনা, সে বিষয়েও দীর্ঘ 
আলোচনা হলো। 

জন্না মাউন্টব্যাটেনকে যে অনুরোধ জানিয়োছলেন, তাতে মাউশ্টব্যাটেনের প্রথমে 
এই ধারণা হয়োছল যে, জিন্নাও দুই ডোমনিয়নের জন্য এক গভর্নর-জেনারেলের 
নিয়োগ চাইছেন। কিন্তু পরে, মাউন্টব্যাটেন যখন লন্ডন গেলেন তখন লপ্ডনে 
থাকতেই তান বুঝতে পারলেন যে, জিন্না বস্তুত তিন জন গভর্নর-জেনারেলের 
নিয়োগ চাইছেন। ভারতের একজন গভর্নর-জেনারেল, পাঁকস্থানের একজন গভর্নর- 
জেনারেল এবং একজন আঁতীরন্ত গভর্নর-জেনারেল। জিন্নার ইচ্ছা, স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন 
এই আতীরন্ত গভর্নর-জেনারেলের পদে প্রাতিষ্ঠিত থাকবেন। দুই রাস্ট্রের মধ্যে 
সম্পান্ত বিভাগের ব্যাপারে সকল মতাঁবরোধের মঈমাংসায় মাউট্টব্যাটেন 'সবোচ্চ 
সাঁলশকার?' হিসাবে থাকবেন। 
রর 

ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 'জিন্নার প্রস্তাব বিবেচনা 
করতে রাজ হননি, সঙ্গে সঙ্জোই এ প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন। ব্রিটিশ 
গভনমেন্টের মতে, এটা একটা অবাস্তব প্রস্তাব। 

মাউন্টব্যাটেনও মনের মধ্যে কোন কথা চেপে না রেখে জিল্নাকে স্পম্ট করেই 
জানিয়ে 'দয়োছলেন যে, দুই' রাষ্ট্রের মধ্যে এরকম একটা রাষ্টরোত্তর ভূমিকা গ্রহণ করা 
মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভবপর। কিন্তু মাউশ্টব্যাটেন পাকিস্থানের এই 
আঁভমত সমর্থন করোছিলেন যে, য্্ত-গভরন্নর-জেনারেল থাকলে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
যাবতীয় ব্যবস্থাগত কাজ সব চেয়ে ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারবে। পাকিস্থানেরও 
পক্ষে সেটা যে বিশেষ সুবিধার 'বষয় হবে, একথা মাউশ্টব্যাটেন বিশেষ জোর দিয়েই 
বলোছলেন। 

মাউন্টব্যাটেন আমাদের কাছে বলেছেন যে, মাত্র এক পক্ষের অনুরোধে ভারতের 
গভর্নর-জেনারেল হয়ে থাকতে তাঁর একটুও ইচ্ছা নেই। কংগ্রেস তাঁকে ভারতের 
গভন্নর-জেনারেল হতে অনুরোধ জানিয়েই রেখেছেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা এই ষে, 
জন্বাও যেন তাঁকে ভারতের গভর্নর-জেনারেল হতে অনুরোধ করেন। 

.. শীকন্তু জিন্নার মনের আসল ইচ্ছাটি যে কি, তা আজ পর্যন্ত স্পম্ট করে বোঝা 
যাচ্ছে না। 'জিন্না তাঁর মনের ইচ্ছা খুলে বলছেন না, বেশ সাবধানে চেপে রাখছেন। 
মাউন্টব্যাটেন বললেন, জিন্না যাঁদ এই ইচ্ছা ক'রে থাকেন যে, দুই ডোমিনিয়নের জন্য 
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একজন য্ত-গভর্নর-জেনারেল থাকবেন, তবে স্বাধীনতা আইনে কয়েকটা বিশেষ 
অনঃজ্ঞার উল্লেখের প্রয়োজন হবে। শুধু তাই নয়, জিন্নার কাছ থেকে তাঁর এই 
সিদ্ধান্তের কথা আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই জেনে নেওয়া দরকার। 

ইম্পারয়াল হোটেলের দোতলার বলরূমে আজ নাঁখল ভারত মুসালম লগ 
কাউীন্সলের বৈঠক হলো। বৈঠকের আলোচনা যখন শেষ হয়ে আসছে, সেই সময় 
হঠাৎ এক দল খাকসার এসে বৈঠকের উপর আক্রমণ চালাল। আক্রমণটা অবশ্য 

, কিন্তু আরুমণের আয়োজন যে বেশ ভেবে-চন্তে আগের থেকেই ক'রে 
রাখা হয়েছিল, সেটা সহজেই বোঝা যায়। হোটেলের পাশে একটা বাগানের ভিতর 
দিয়ে খাকসারের দল অলক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে, তারপর বারান্দার উপর সমবেত চা-পানরত 
হোটেলবাসদের চমকে 'দিয়ে এবং বেলচা ঘোরাতে ঘোরাতে লীগ কাডীন্সিলের বৈঠক- 
কক্ষ লক্ষ্য ক'রে ছ্টে চলল। "পাকড়ো জিন্নাকো! চিৎকার করতে করতে খাকসারেরা 
পড় ধরে উপরতলার দিকে এগয়ে গেল। 

মুসালম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক তখনো বলরূমের ভিতর চলছে এবং 'জিন্নাও 
বসে আছেন। কিন্তু বলরুম পর্যন্ত পেৌছবার আগেই অর্ধেক পথে মুসাঁলম 
লশগের ন্যাশনাল গার্ডেরা এসে খাকসার দলকে বাধা দল এবং খাকসারে ও 
ন্যাশনাল গার্ডে আরম্ভ হলো ধস্তাধাস্ত। শেষ পর্যন্ত খাকসারের দল 'িবতাঁড়ত 
হলো। হাঙ্গামা থামাবার জন্য অবশ্য পুলিশকে এসে কাঁদুনে-গ্যাস ব্যবহার করতে 
হলো। কিন্তু আতি অল্প সময়ে কত বোশ ক্ষতি করতে পারা যায়, তার প্রমাণ 
এরই মধ্যে ভালোভাবেই 'দিয়ে চলে গেল খাকসারের দল। 

নয়াদল্লীর সব চেয়ে বড় শৌখীন হোটেল হলো ইম্পিরিয়াল হোটেল। 
নয়াঁদল্লীতে যেসব বৈদোশক সাংবাঁদকেরা থাকেন, তাঁদের আঁধকাংশই ইম্পারয়াল 
হোটেলের বাঁসন্দা। কন্তু আজ হীম্পরিয়াল হোটেলে যে এত বড় একটা ঘটনা 
হয়ে গেল, তার কোন সাড়া সাংবাঁদকদের মধ্যে দেখা গেল না। তার কারণ এই 
যে, হোটেলেরই বাঁসন্দা এই বৈদেশিক সাংবাঁদকের দল ঘটনা সম্বন্ধে কছুই জানতে 
পারেননি। ব্যাপারটা কতকটা প্রদীপের নীচেই অন্ধকারের মতো । এক্ষেত্রে দেখা 
গেল যে, সাংবাদকেরা সংবাদ খুজে বেড়াচ্ছেন না; বরং সংবাদটাই সাংবাদকদের 
খনজে বেড়াচ্ছে। 

ঠিক ঘটনার সময় হোটেলে মাল্র অজ্প কয়েকজন স্পাংবাঁদক ছিলেন। কাজেই 
এই অভাবিত ও চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ প্রথম জানবার সুযোগ মান্র কয়েকজন 
সাংবাদকের হয়েছিল। এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমোঁরকার প্রেস্টন গ্রোভার এবং 
ওয়াজ্ট মেসন একেবারে হাঞঙ্গামার মধ্যে দাঁড়য়েই সকল ঘটনা লক্ষ্য করার সুযোগ 
পেয়েছিলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও এরা সাহাষ্য করেছেন। দ্রুত 
টাইপ করতে এদের দুজনের মতো দক্ষ লোক আম খুব কমই দেখোছ। তাঁদের 
এই দক্ষতাকে আজ তাঁরা ভাল ভাবেই কাজে লাগালেন। তাঁদের সতীর্থ 
সাংবাঁদকেরা এ ঘটনার সংবাদ এক বর্ণও জানতে পারার আগেই প্রেস্টন গ্রোভার 
ও ওয়াল্ট মেসন ঘটনার পূর্ণ কাঁহনী বিদেশের সংবাদ-জগতে প্রচার ক'রে 
দিলেন। 

এই আকাঁষ্মক ঘটনার আক্রমণের সম্মুখেও জিন্না খুবই নির্বিকার ও অবিচালত 
ভাবের প্রমাণ 'দিয়েছেন। ডেলি এক্সপ্রেসের সিডনি স্মিথ পরে জিন্নার সঙ্গে 
দেখা করোছিলেন। স্মিথের কাছে আম শুনেছি, জিন্নার মনে কোন সন্দেহই নেই 
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যে, তাঁকে হত্যা করার জন্যই এই আক্রমণের আয়োজন করা হয়োছল। এর আগে, 
প্রাণনাশের জন্য মান্র একবার চেষ্টা হয়োছল বোম্বাইয়ে ১৯৪৩ সালে। 

এক্ষেত্রেও আক্লমণকারী ছিল জনৈক খাকসার। 
খাকসার অর্থ 'ধুলির সেবক'। কতকটা নাংসী ঝাটকা বাঁহনীর আদর্শে এবং 

পদ্ধাততে গঠিত মুসাঁলম ধর্মোল্মাদদের একটা সঙ্ঘ। খাকসারদেরই মতো ঝাঁটকা 
বাহিনীর আদর্শে দীক্ষত, অথচ খাকসারদের চেয়ে বহু গুণ বোৌশ দধর্য হলো 
আর একটি সঙ্ঘ-হিন্দু মহাসভারই মতবাদ থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 
সঙ্ঘ। খাকসারদের নেতা হলেন ইনায়েতুল্লা মাশারকী। ইনি ১৯৩১ সাল থেকেই 
'এই সঙ্ঘ স্থাপন ক'রে নানারকম সন্দাসমূলক কাজ ও আন্দোলন ক'রে আসছেন। 
এদের দাবী হলো, করাচী থেকে কলকাতা পর্যন্ত এক “অখণ্ড পাকিস্থানের, প্রীতষ্ঠা। 
গোঁড়া হিন্দু চরমপল্থীরা যেমন মনে করে যে, গান্ধী হলেন 'হন্দস্বার্থের একজন 
িনাশকারী, তেমন খাকসারেরাও 'িল্লাকে মুসালম স্বার্থের বিনাশকারী ও 
বিশ্বাসহন্তা বলে মনে করে। 

সন্ধ্যার শেষ দিকে ভাইসরয় ভবন থেকে এক দল লোক এই হোটেলে ডিনারে 
যোগদানের জন্য গিয়েছিলেন। বলরূমের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা দেখতে 
পেলেন যে, সমস্ত জায়গা জুড়ে জাঁনিসপন্র একেবারে তছনচ হয়ে রয়েছে। প্রকাণ্ড 
গ্রল-রুমের সমস্ত জিনিস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে একটা জঞ্জালের স্তূপে পাঁরণত হয়েছে। 
সব ফাঁর্চচার চূর্ণ করা হয়েছে, এয়ারকুলার বোতাস শীতল করার যন্দ) ভেঙে 
টুকরো টুকরো ক'রে দেওয়া হয়েছে। 

ধর্মোন্মাদনা ও অরাজকতা সম্টির শান্তগুলি প্রস্তৃত হয়েছে এবং পথে পা 
বাঁড়য়েছে। লক্ষণ দেখে বুঝতে পারা যায়, এই শীন্তগ্ল এইবার অগ্রসর 
হবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রে 'দয়েছে। ইম্পারয়াল হোটেলের ঘটনা থেকেই এই সত্যের 
প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, বর্তমানে ভারতের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সকল ব্যবস্থার 
বাঁহরাবরণট;ুকু কত জীর্ণ ও ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে। অবস্থা যা দাঁড়য়েছে, সেটা 
বস্তুত রাজনোতিক হত্যাকাণ্ড ঘটাবারই একটা সুষোগপূর্ণ পাঁরবেশ। যেভাবে 
উত্তেজনায় ও প্ররোচনায় আবহাওয়া অশান্ত হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে এই আশঙ্কাই 
প্রবল হয়ে উঠেছে যে, প্রত্যেক প্রাতজ্ঞাবান নেতার প্রাণই সম্ভবত ঘাতকের লক্ষ্য 
হয়ে উঠবে এবং ঘাতক হয়ে উঠবার মতো বহনসংখ্যক লোকেরও অভাব হবে না। 

নয়াদল্লী, মঙ্গলবার, ১০ই জুন, ১৯৪৭ সাল : মুসালম লীগ কাউন্সিল প্রস্তাব 
গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস যাতে ক্রুদ্ধ হয়, সেহীদকে লক্ষ্য রেখে এবং সেই উদ্দেশ্য 
নয়েই প্রস্তাবের ভাষায় বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাউশ্টব্যাটেনের 
ক্ষমতা হস্তান্তর পাঁরকল্পনাকে স্পম্ট ক'রে সমর্থন জানাবার আগে 'জিন্নাকে 'ক 'কি 
বিষয় বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে, প্রস্তাবে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 
যেসব কথা প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সেগ্যাল বস্তুত কতগ্ীল সর্ত, যা থেকে অনেকখানি 
স্পম্ট ক'রেই বোঝা যায় ষে, ক কি ব্যবস্থার প্রাতশ্রাত পেলে 'জন্লা মাউন্টব্যাটেনের 
পাঁরকজ্পনা সমর্থন করতে পারবেন। মীল্মসভা-মশনের পাঁরকজ্পনা বাঁজত হওয়ায় 
লীগ কাউীন্সিলের প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ 
দুশটকে দু'ভাগে ভাগ করবার নীতিতে লীগের অপান্ত ও অসম্মাত প্রকাশ ক'রে 
প্রন্তাবে এই কথাও বলা হয়েছে ষে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ৩রা জুন পাঁরকল্পনাকে লগ 
সমগ্রভাবে বিবেচনা ক'রে দেখবেন। একটা 'আপোষ' 'হসাবেই পাঁরকজ্পনার মৃূলগত 



৮৬ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

নীতিগ্লিকে সমর্থন করবার জন্য এই প্রস্তাবে 'জন্নাকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করা 
হয়েছে। 

আজও আমাদের স্টাফের বৈঠকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস এবং য্স্ত গভর্নর-জেনারেল 
নিয়োগের প্রসঞ্গ নিয়ে আবার আলোচনা হলো। এ বিষয়ে এখন পযন্ত জিন্নার 
কোন সাড়া-শব্দ শুনতে পাইনি । আজকের আলোচনা কতকটা জল্পনার মতোই ব্যাপার 
হয়ে উঠল। কতগুলি অনুমান ও ধারণার উপর নির্ভর ক'রে আলোচনার মধ্যে 
আমরা শুধু প্রসঙ্গ বিস্তার ক'রে চললাম । মাউন্টব্যাটেন বললেন, নেহরূর মনে একটা 
বিষয়ে বেশ গোলমেলে ধারণার সৃম্টি হয়েছে বলে তান মনে করছেন। ১৯৪৮ 
সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, নেহরু এখনো এই 'না্ট 
সময়-সীমাকেই একটা অমোঘ ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস ক'রে রয়েছেন। তাই নেহরু 
নানা কাজের চাপের মধ্যেও প্রবল চেষ্টায় ও পাঁরশ্রমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্যোগ 
আরম্ভ ক'রে 'দয়েছেন, যাতে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই শাসনতল্তের রচনা 
সম্পূর্ণ 'ক'রে ফেলতে পারা যায়। একথা স্বয়ং নেহরুই মাউণ্টব্যাটেনকে 
জানিয়েছেন। নেহরুর ধারণা, যাঁদ 'নার্দস্ট এই সময়ের মধ্যে শাসনতলন্তের রচনা 
৪04454058559054954 
আছে। 

সারা তরল কথাটার কোন 
অর্থ নেই। ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্তি সময়-সীমা নার্দন্ট করার প্রয়োজন 
ফুরিয়েছে। মাউন্টব্যাটেন আমাকে এ সম্পর্কে পাব্রক 'িলেশনসৃ-এর যথাবাহত 
কর্তব্যটুকু পালন করার জন্য নিদেশ্শ 'দিলেন। তানি বললেন, এবার থেকে সংবাদ- 
পন্রগলিকে 'বাভন্ন তথ্য ও বিবরণ প্রদানের সময় সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
সময় সম্বন্ধেও একটা আভাস যেন আম জানিয়ে দই, যাতে জনসাধারণ এই ধারণা 
করতে পারে যে, ১৯৪৮ সালের জন মাসের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুষ্ঠান 
সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। 

আমার এক বিবাতিতে কয়েকটা অর্থপূর্ণ ঘটনার সংবাদ 'বাভন্ন সংবাদপত্রকে 
জানিয়ে 'দয়েছি। আমার ধারণা, এতেই কাজ হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাব্য 
তাঁরখ সম্বন্ধে সংবাদপন্রে উল্টো-পাল্টা জল্পনার প্রকোপ অন্তত 'িছাঁদনের জন্য 
বন্ধ হবে বলেই আশা হচ্ছে। 

আমার বিবৃতিতে এই তথ্যগুলি জানিয়োছি : 
রো জাল রা এল ীত করাচির জজ 

মাউন্টব্যাটেন সপরিবারে সিমলা পাহাড় চলে যাচ্ছেন। ' 
(২) কাশ্মীরের মহারাজার কাছ থেকে একটা “সাঁত্যকারের খাঁট' নিমল্মণ পেয়ে 

মাউন্টব্যাটেন পাঁরবার আগামী ১৯শে তাঁরখে কাশ্মীরে যাচ্ছেন। 
(৩) জনৈক 'সাঁত্যকারের খাঁটি আত-গরুত্বপূর্ণব্যান্ত “প্রাচ্য ভূখণ্ডে মহা- 
পারভ্রমণের সম্পর্কে ভারতে আসছেন। ইনি আর কেউ নন, স্বয়ং 
মণ্টগোমারি। 

[সিসলা, শনিবার, ১৪ই জুন, ১৯৪৭ সাল : দল্লশীর উত্তাপের রাজ্য থেকে সরে 
হিমালয়ের এক শতলতার রাজ্যে এক সপ্তাহের মতো থাকবার জন্য এসোছি। 
জায়গাটার নাম মাশোব্রা, এবং বাঁড়টার নাম ণদ 'রাষ্রট'। এই নিভৃতের স্তব্ধতা 
লধ্ট করে কোন টেলিফোন বেজে ওঠে না। 



প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম ৮৭ 

আজ আমার মায়ের কাছে পন্র দিলাম, _“মাউন্টব্যাটেনের চেষ্টা সফল হয়েছে। 
আলোচনার রীতিতে তিনি কত দক্ষ তার প্রমাণ তানি ভালোভাবেই 'দয়েছেন। 
গান্ধী, 'জিন্না, নেহরু ও প্যাটেল, যাঁদও এরা সকলেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে 
যুন্ত ছিলেন, কিন্তু ব্যান্তগতভাবে এদের প্রকাঁতিতে কোন সাদ্শ্য নেই; বরং এ 
[বিষয়ে যতদূর সম্ভব এরা পরস্পরের থেকে পৃথক্। কিন্তু এহেন চারজন ভিন্ন 
প্রকীতি ও ভিন্ন ধরনের ব্যান্তত্বের মানুষের কাছেই মাউন্টব্যাটেন আস্থাভাজন হতে 
পেরেছেন। 

“প্যাটেলের প্রভাব এবং তাঁর ব্যান্তত্বের পাঁরচয়ও বশেষভাবেই পেয়োছ। বাইরে 
থেকে দেখে মানুষাঁটকে রূঢ় বলেই মনে হতে পারে। এরকমও ধারণা হয় যে, তাঁর 
সঙ্গে কোন বিষয়ে আপোষ করা নিতান্তই অসম্ভব। প্যাটেলের প্রভাব এবং 
কাঁতত্বের পরিচয়ও বাইরে থেকে দেখে সব সময় ধরা যায় না, কিন্তু সব ঘটনাকে 
1তাঁন ভিতর থেকে প্রভাবিত করেন। কংগ্রেসের কর্তাব্যান্তদের মধ্যে প্যাটেলই সবচেয়ে 
আগে উপলব্ধি করোছলেন_-২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার অন্তার্নীহত অর্থ এই যে, 
যাঁদ ১১৪৮ সালের জনের মধ্যে ব্রটিশের সঙ্গে একটা রাজনোতিক নিম্পান্ত ক'রে 
ফেলতেই হয়, তবে দেশখণ্ডনে সম্মত হতেই হবে। এটা উপলাব্ধ করার পর 
তানি তাঁর মনে কোন 'দ্বধা ও কুণ্ঠার প্রশ্রয় দেনান। তাঁর সহকর্মারা যেমন 
মাঝে মাঝে তাঁদের অন্তরের বাণী অথবা একটা না-এঁদক ও না-ওাঁদক গোছের 
ধারণা নিয়ে বিরত হয়েছেন, প্যাটেলের মধ্যে সেরকম কোন মনোভাব দেখা দেয়ান। 
তিনি আঁবচাঁলত ভাবেই তাঁর ধারণা অনুসারে চলেছেন। 

“শখদের ভাবষ্যংই দ্যাশ্চন্তার বিষয়। পাঞ্জাবের সমুদয় আঁধবাসীর শতকরা 
বিশজন হলো শিখ। তবুও এক্যবদ্ধ থাকায় এরা পাঞ্জাব প্রদেশে যে পাঁরমাণ 
প্রভাব স্থাপন করতে পেরেছেন সেটা তাঁদের জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশি। 
এরকম সুবিধা ও প্রভাবের 'ভীত্তর উপর প্রাতাম্ঠত শিখসমাজ বস্তুত দ্বিখশ্ডিত 
হবে, সীমানা কমিশনের পক্ষে এটা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। 'শিখদের 
আর একটি দভাগ্য, বর্তমানে তাঁদের নেতৃস্থানীয় হয়ে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের 
নেতৃত্বের যোগ্যতা এবং শান্তও উচ্চস্তরের নয়। বলদেব সং যাঁদও দূরদর্শঁ ব্যান্ত 
এবং তাঁর যোগ্যতাও আছে, কিন্তু 'তাঁন একা পড়ে িয়েছেন। শখ জনমত তাঁর 
কথায় তেমন ক'রে সাড়া দেয় না। শিখদের উপর পাতিয়ালার মহারাজারও তেমন 
কোন প্রভাব নেই। এই অবস্থায় শিখ সমাজকে প্রভাঁবত করবার ক্ষমতা মাস্টার 
তারা সিং এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কতিপয় অল্পবয়স্ক আঁফসারের মতো 
উগ্রস্বভাবের লোকের হাতে গিয়ে পড়ছে ।” 

নয়াদল্লশ, সোমবার, ২৩শে জুন, ১৯৪৭ সাল : গত দশ দন ধরে মাউন্টব্যাটেন 
ও তাঁর স্টাফ বহনীবস্তৃত বিষয় ও ঘটনার ক্ষেত্র হতে তথ্য সংগ্রহ এবং সঙ্কলনের জন্য 
বস্তুত এক বিরাট প্রয়াস করেছেন। মাউন্টব্যাটেনের পাঁরকজ্পনার পক্ষে কোথায় 
কোন্ পক্ষ থেকে কতখাঁন সমর্থন অথবা সমর্থনের ইঞ্গিত পাওয়া গিয়েছে, সেই সব 
তথ্যেরই পর্যালোচনা হলো। 

পাঁরকজ্পনার সমর্থনের পক্ষে এ পর্যন্ত যেসব ঘটনা হতে দেখা গিয়েছে তার 
মধ্যে প্রধান হলো, নীখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে সংস্পন্ট- 
ভাবেই দেশখণ্ডনের ব্যবস্থা সমর্থিত হয়েছে। কৃপালনী ও 'জন্নাকে 'দিয়ে যাঁদও 
সাম্মীলতভাবে একটা “সম্মাতর চুক্তি স্বাক্ষরিত করাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং 



৮৮ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রাত বাচনিক আঁশ্নবর্ষণের ব্যাপারও অনেক হয়েছে, তব 
একথা বলা চলে না যে, দু'পক্ষেরই মূল রাজনোতক 1সদ্ধান্তে এখন আর কোন 
অস্পম্টতা আছে। 
| তা ছাড়া, গান্ধীও আসন্ন পাঁরবর্তনের প্রাব্কালে, যে সময়ে প্রয়োজন ছিল ঠিক 
সেই সময়েই, পাঁরকল্পনার পক্ষে তাঁর সমর্থনের আভাস জানিয়ে 'দিয়েছেন। কংগ্রেসের 
কর্তাব্যান্তদের হোই কম্যাণ্ড) মধ্যে যাঁরা একটু বোঁশ সাম্প্রদায়ক দৃম্টিভঙ্গর লোক, 
পাঁরকল্পনার বিরুদ্ধে তাঁদের মনোভাব মনের গোপনেই থেকে গিয়েছে। শীর্ণ ও 
ক্ষুদ্রকায় গান্ধীর বিরাট এবং বাঁলষ্ঠ কর্তৃত্বের প্রভাব শাথিল ক'রে দেবার মতো শান্ত 
এদের নেই এবং এ'দের িরোধিতাও একটা শান্ত 'হসাবে প্রত্যক্ষভাবে রূপ গ্রহণ 
করতে পারোনি। 

দেশখণ্ডন পাঁরকজ্পনার ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে যে কয়াট প্রদেশের পাঁরণাম বদলে 
যেতে চলেছে, তার মধ্যে একাঁট হলো উত্তর-পাঁশ্চম সামান্ত প্রদেশ। সীমান্ত 
প্রদেশের জন্য জনমত গ্রহণের রেফারেণ্ডাম) ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারত অথবা 
পাকিস্থান, এই দুই ডোমনিয়নের কোনটির অন্তর্ভূন্ত হবার ইচ্ছা সীমান্ত প্রদেশের 
জনসাধারণ পোষণ করে, সেটা যাচাই ক'রে দেখবার নীতি গৃহীত হয়েছে। এই 
ব্যবস্থায় কংগ্রেসের বিশেষ আপাঁত্ত ছিল এবং এই ব্যবস্থার বদলে অন্য কোন ব্যবস্থা 
করার জন্য কংগ্রেস পক্ষ থেকে অনেক চেষ্টাও হয়েছে। কংগ্রেস অনেক চিন্তা ও 
বিবেচনা ক'রে এবং তাঁদের নিজেদেরই মনের আপাঁত্তগ্ীলকে পরাঁক্ষা ক'রে শেষ 
পর্য্ত সীমান্ত প্রদেশে জনমত গ্রহণের ব্যবস্থায় সম্মত দান করেছেন। 
ডাঃ খান্ সাহেব এই ব্যবস্থা বয়কট করবেন বলে প্রথমে ভয় দৌখয়োছলেন। 
কিন্তু গান্ধীর পরামর্শে তান নিরস্ত হয়েছেন। গান্ধীর পরামর্শেই স্থানীয় লাল- 
কোর্তা সঙ্ঘ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তাঁরা 'নাক্কয়-প্রাতরোধের নাত প্রয়োগ করবেন। 
জনমত গ্রহণের উদ্যোগে তাঁরা কোন অংশ গ্রহণ না ক'রে শান্তিপূর্ণভাবেই দূরে 
সরে থাকবেন। 

ক্যারো ছুটি নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সামান্ত প্রদেশে জনমত গ্রহণের সময় 'তিনি 
থাকবেন না। ক্যারো ও মাউশ্টব্যাটেনের যেসব চিণিপন্রের 'বাঁনময় হয়েছে, আমার 
সিমলা চলে যাবার আগেই সেগ্ঁল সংবাদপন্রে প্রকাশ করা হলো। 

সীমান্ত প্রদেশকে এই সময় সামরিক শাসন ব্যবস্থার অধশীন ক'রে মাউন্টব্যাটেন 
বাস্তববৃদ্ধির পরিচয় 'দিয়েছেন। ভারতের দক্ষিণ সামারক কম্যান্ডের আঁধনায়ক 
লেঃ জেনারেল স্যার রব লকহার্ট সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর নিয্স্ত হয়েছেন। সীমান্ত 
প্রদেশের জনমত গ্রহণের সকল ব্যবস্থা লকহাটই প্রতাক্ষভাবে পারচালনা করবেন। 
সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে লকহার্টের যথেম্ট আভজ্তা আছে, এবং তাঁরই উপর এই 
আত জল দায়িত্বের ভার পড়েছে। যাই হোক্, আমার ধারণা এই যে, সীমান্ত 
প্রদেশ নিয়ে যে সঙ্কট কেন্দ্রীয় গভরন্নমেন্টের অন্তার্বরোধের কারণ হয়ে উঠোছল, 
সে সঙ্কটের চরম পর্যায় এতাঁদনে কাটিয়ে উঠতে পারা গয়েছে। 

বাংলার ব্যাপার নিয়ে জিন্না বিশেষ অস্াবিধা সৃষ্ট করছেন। কেন্দ্রের 
অন্তর্বতাঁ গভনমেন্টে মুসালম লীগ যেসব মান্রিত্বের দপ্তর আঁধকার ক'রে রয়েছেন, 
সেনসব দপ্তর এখন বর্জন করতে 'জিন্না রাজ হচ্ছেন না। তাঁর দাবী হলো, এখনও 
কেন্দ্রের অন্তর্বতরঁ গভনমেণ্টে বাভন্ন মান্তত্বের দপ্তর হাতে রাখবার আঁধকার 
সুসালম লীগের আছে। কিন্তু ঠিক এই নাতকেই প্রদেশের অন্তর্বতঁ শাসন 



প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম ৮১ 

ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযুস্ত হতে দিতে তান রাজ নন। বাংলা প্রদেশ খাঁণ্ডত হবে। 
সামায়ক আনুমানিক সীমানার দ্বারা স্বতন্্রভাবে যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠিত হয়েছে, 
চিরগারা রা রানিরধরনিরর রানির লারা 

। 

আজ পাঞ্জাবের ব্যবস্থা পাঁরষদ আন.্ঠানিকভাবে প্রদেশ খন্ডনের ইচ্ছা ঘোষণা 
করলেন। িতন দন আগে বাংলার ব্যবস্থা পাঁরষদেও প্রদেশ খণ্ডনের সিদ্ধান্ত 
ঘোষত হয়ে গিয়েছে। স্বতল্লভাবে অথণ্ড বঙ্গ প্রাতঘ্ঠার জন্য সুরাবদঁ যে চেষ্টা 
করেছিলেন, সে চেম্টা দুই প্রধান দলের কেংগ্রেস ও মূসালম লগ) বমুখতায় 
চ্ড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। 

ঘটনার চক্ক সত্য সত্যই এতাঁদনে ঘুরেছে, এবং চক্রের এক পাক সম্পূর্ণও 
হয়ে গেল। আজ দেখতে পাচ্ছি, যে কংগ্রেস একাঁদন কানের বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতরোধের আন্দোলন সৃষ্টি করোছল, সে ঘটনার চল্লিশ বংসর পরে 
সেই কংগ্রেসই আজ হবহ্দ সেই কাজরননীয় নশীতকেই প্রয়োগের জন্য উদ্যত 
হয়েছেন। 

দেশীয় রাজ্যগুঁল সম্পর্কে কি নাত অনুসরণ করা হবে, সে সম্বন্ধে একটা 
[সিদ্ধান্ত নেতারা গ্রহণ করেছেন। দেশীয় রাজ্য দপ্তর" নামে একটা নতুন দপ্তর 
দল্লনীতে স্থাপন করার প্রস্তাবে নেতারা সম্মত হয়েছেন। ভারত গভর্নমেন্ট এবং 
দেশীয় রাজ্যগুলল, উভয়ের সাধারণ স্বার্থ সম্পাঁক্তি সকল বিষয় বিবেচনা ক'রে 
ব্যবস্থা উদ্ভাবনের, নিশি দেবার এবং "সদ্ধান্ত গ্রহণের ভার এই দপ্তরের উপর 
ন্যস্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া, ভারত গভনমেন্টের তথা ভারত রাস্ট্রের সঙ্গে দেশীয় 
রাজ্যগাঁল যে সম্পর্ক স্থায়ভাবে স্থাপন করবেন, সেই সম্পকের সংজ্ঞা, রূপ এবং 
রীতিনীতিও উদ্ভাবনের দায়িত্ব এই দপ্তরের উপর আর্পত হয়েছে। কিন্তু সে 
চেষ্টা আরম্ভ করবার আগে, নেতারা এই ব্যবস্থাতেও সম্মত হয়েছেন যে, রাজ- 
প্রাতভূ ভাইসরয়ের খাস দপ্তর বর্তমান 'রাজনোতিক বিভাগে'র সকল দায়িত্ব, কর্মভার 
ও ক্ষমতা এই নতুন দপ্তরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। বর্তমান 'রাজনোতিক 
বভাগ” উঠে যাবে, তার বদলে শুধু থাকবে এই নতুন 'দেশীয় রাজ্য দপ্তর'। 
প্রচলিত সব ক্ষমতাও এই নতুন দপ্তরের থাকবে, শুধু একটি ক্ষমতা ছাড়া-_ 
আঁধরাজক ক্ষমতা । 

দেশীয় রাজাগুঁলি আইনত এবং রাষ্্রক বিধান অনুসারেও বস্তুত ভারত 
গভনমেন্টের অধীন নয়। তারা ব্রাটিশনপাঁতির প্রত্যক্ষ অধিরাজক ক্ষমতার অধীন। 
সৃতরাং, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা 'দিয়েছে, ব্রাটশ-ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
পর এই সব স্বতন্ত্র দেশীয় রাজ্যগ্ীলর উপর থেকে 'ব্রাটশের আঁধরাজক ক্ষমতার 
অবসান হবে কি হবে নাঃ অবসান হলে সে ক্ষমতা নতুন ভারত রাষ্ট্রের উপর 
বর্তাবে ক নাঃ অধিরাজক ক্ষমতার ভবিষ্যং নিয়ে এইভাবে যে সব প্রশ্ন দেখা 
দচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, এইঁদক 'দয়েও একটা সমস্যা বেশ জঁটল হয়ে 
উঠেছে। রাম্ট্রক ও আইনগত নানা প্রশ্ন ও আপাত্ত এই সমস্যাকে দন দন 
কণ্টাকত ক'রে তুলছে। 

সমস্যার এই অবস্থা লক্ষ্য করেছেন মাউণ্টব্যাটেন এবং দেশশয় রাজ্যগ্ীলর ভবিষ্যং 
নির্ধারণের পথে যেসব রাজনোতিক ও আইনগত অসবিধা দেখা দিচ্ছে, তা'ও উপলাব্ধ 
করেছেন। 'নিয়মতন্ন সম্পকিত বিষয়ে নিজামের উপদেষ্টা স্যার ওয়াজ্টার মগ্কটনের স্গো 
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১১০ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

মাউন্টব্যাটেনের আলোচনা হয়েছে। তা ছাড়া, ভোপালের নবাব ও তাঁর পরামর্শদাতা স্যার 
জাফরুল্লা খাঁর সঙ্গেও এ বিষয়ে মাউন্টব্যাটেন আলোচনা করেছেন। আলোচনা ক'রে 
মাউশ্টব্যাটেনের ধারণা আরও স্পম্ট হয়ে গিয়েছে যে, দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ 'নর্ধারণের 
বিষয়টি বস্তুত একাঁট দুরূহ সমস্যার রূপ গ্রহণ করেছে। এ*রা মাউন্টব্যাটেনকে 
বলেছেন- যে ব্যবস্থাকে মল্লিসভা-ীমশনের পাঁরকজ্পনার মধ্যে যথাসঙ্গত ব্যবস্থাই বলা 
যায়, সে ব্যবস্থাকে দেশখন্ডন পাঁরকলপনার মধ্যে সঙ্গাত মনে করা যায় না। মাল্নসভা- 
মিশনের পারিকজ্পনায় যে ব্যবস্থার ফল খুবই ভাল হবে মনে করা গিয়েছিল, দেশ- 
খণ্ডনের পাঁরকজ্পনার মধ্যেও সে ব্যবস্থার ফল কখনও ভাল হতে পারে না। এদের 
বন্তব্য হলো, দেশখণ্ডনের ব্যবস্থা বস্তুত সাম্প্রদাঁয়ক প্রভেদের 'ভান্ততে সমস্যার 
সমাধান। এর ফলে এইমান্র নৃতনত্ব হবে যে, একটি দুর্বল কেছ্দ্রীয় গভনমেস্টের 
বদলে দূপট শান্তুশালী কেন্দ্রীয় গভরননমেন্ট প্রাতান্ভত হবে। এই য্যান্ত দৌখয়ে এ*রা 
দাবী করেছেন যে, কয়েকাঁট দেশীয় রাজ্যকে 'ডোমানিয়ন স্টেটাস দেবার ব্যবস্থা 
করা হোক। 

আজ কাশ্মীর থেকে ফিরে এসেছেন মাউন্টব্যাটেন। দেশীয় রাজন্যেরা চিন্তার 
দিক '?দয়ে কিরকম জড়ত্বের পাঁরচয় দিচ্ছেন, তার একটা উদাহরণ কাশ্মীরে গিয়েই 
দেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। নেহরু এবং গান্ধী উভয়েই চাইছেন যে, কাশ্মীরের 
মহারাজা যেন প্বাধীনতা” ঘোষণা না করেন, ঘোষণা করা উঁচিত হবে না। নেহরুও 
হলেন কাশ্মশরী ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান এবং তানি কাশ্মনরে যাবার জন্য খুব ব্যস্ত 
হয়েও উঠেছেন। তার কারণ এই যে, কাশ্মীর রাজ্য কংগ্রেসের কোণ্মীর জাতীয় 
সম্মেলনের) সভাপাঁতি শেখ আবদল্লা এখনও কারাগারে বন্দী অবস্থায় দন যাপন 
করছেন। শেখ আবদুল্লাকে মুস্ত করতে চান নেহরু । গত বৎসর নেহরু যখন 
কাশ্মীরে গয়োছিলেন, তখন কাশ্মীর গভর্নমেন্ট তাঁকেও গ্রেপ্তার করোছিল। গান্ধী 
চাইছেন, নেহর্কে না পাঠিয়ে প্রথমে তাঁরই পক্ষে একবার কাশ্মীর ঘুরে আসা 
উচিত। “কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা স্পন্ট ক'রেই জাঁনয়ে দিয়েছেন যে, নেহরু এবং 
গান্ধী দু'জনের কাউকেই তান কাশমশরে আসতে 'দতে চান না। মাউণ্টব্যাটেনও 
গান্ধী এবং নেহরুকে এই বলে নিবৃত্ত করতে পেরেছেন যে, প্রথমে স্বয়ং 'তাঁনই 
একবার কাশ্মীর ঘুরে আসবেন। কাশ্মীরের মহারাজা পূর্বেই মাউণ্টব্যাটেনকে 
একটা আমল্রণও ক'রে রেখেছেন। 

কাম্মীরের মহারাজার সঙ্গে প্রথম আলোচনাতেই মাউণ্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন 
যে, রাজনশীতির ব্যাপারে মহারাজা সস্পম্ট কোন একটা ব্যবস্থার মধ্যেই ধরা-ছোঁয়া 
দিতে চাইছেন না। আলোচনাও যেটুকু হয়েছে, সেটুকু সাঁত্যকারের আলোচনার মতো 
হয়নি। মহারাজার সঙ্গে এক গাঁড়তে চড়ে নানাস্থানে বেড়াবার সময় মহারাজার সঙ্গে 
যেটুকু আলাপ করবার সৃযোগ পেয়েছেন মাউশ্টব্যাটেন, তার মধ্যেই যা-কিছ 
আলোচনা হয়েছে। র 

কাশ্মীরের মহারাজা এবং তাঁর প্রধান মন্ত্র পণ্ডিত কাক'কে মাউন্টব্যাটেন এই 
অনুরোধ করেছেন যে, তাঁরা যেন কাশ্মীরকে স্বাধীনরাষ্ট্র বলে কোন ঘোষণা না 
করেন। কাশ্মীরের জনসাধারণ কি চায়, সেটা জানবার ব্যবস্থা আগে করতে হবে। 
জনমত জানবার নানারকম পদ্ধাত আছে, তার মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণ করা চলতে 
পারে। মাউন্টব্যাটেন অনুরোধ করেছেন, এইভাবে কাশ্মীরের জনমত জেনে নেবার 
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পর মহারাজা যেন ১৪ই আগস্টের পূর্বেই দুই গণপাঁরষদের ভোরত ও পাকিস্থান) 
কোন একটিতে রাজ্যের প্রাতানাঁধ প্রেরণের সম্ধাল্ত ঘোষণা করেন। 

মহারাজা এবং প্রধান মন্দ কাক'কে এই কথাও মাউন্টব্যাটেন বলেছেন, ভারতের 
সদ্যোপ্রীতষ্ঠিত দেশীয় রাজ্য দপ্তর মহারাজাকে এই প্রাতশ্রুতি 'দতে প্রস্তুত আছেন 
যে, কাশ্মীর যাঁদ পাঁকস্থানের সঙ্গেই যুস্ত হবার ইচ্ছা ঘোষণা করেন, তবে সে 
ঘোষণাকে ভারত সরকার একটা বন্ধূত্বাবরোধী কাজ বলে মনে করবেন না। যাঁদ 
দুই ডোঁমানয়নের কোন একটি ডোমিনিয়নের সঙ্গে কাশ্মীরের স্থায়ী রাজনোতিক 
সম্পর্ক ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই 'স্থরীকৃত না হয়ে যায়, তবে এইরকম 'বাচ্ছন্ন 
ও স্বতন্ কাশ্মীর কোন ডোমনিয়নেরই সমর্থনের অভাবে ক ধরনের বিপজ্জনক 
অবস্থার সম্মুখীন হবে, সে কথাও বাঁঝয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। মহারাজাকে ব্যান্তগত 
ভাবে এই পরামর্শ 'দয়ে মাউণ্টব্যাটেন এই প্রস্তাবও করোৌছলেন যে, একটা বৈঠক 
আহবান করা হোক। বৈঠকে উপাঁস্থত থাকবেন কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী, রোসিডেন্ট 
কর্নেল ওয়েব এবং মাউণ্টব্যাটেনের সেক্রেটারি জর্জ আাবেল। এই বৈঠকে মাউন্ট- 
ব্যাটেন তাঁর পরামর্শ আর একবার উত্থাপন করবেন, এবং বৈঠকের আলোচনার 
িবরণণ যথারীতি 'লাঁপবদ্ধ এবং নথাঁভুন্তও করা হবে। 

মহারাজা বলোছলেন, কাশ্মীর থেকে মাউণ্টব্যাটেন যোদন দিল্লী ফিরে যাবেন 
সেইীদনই এই বৈঠক আহ্বান করা ইবে। সম্মত হয়োছিলেন মাউণ্টব্যাটেন, কিন্তু 
শেষ দনে মহারাজা এক বার্তা পাঠিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে 'দলেন যে, 
1তাঁন পেটের ব্যথায় শয্যাগত হয়ে রয়েছেন এবং বৈঠকে উপাস্থত থাকা তাঁর পক্ষে 
সম্ভব হবে না। মনে হচ্ছে, এটা মহারাজার সেই ধরনেরই ব্যাঁধ যেটা তাঁকে তখনই 
আক্রমণ করে যখন তান কোন দুরূহ বিষয়ের আলোচনা এাঁড়য়ে যাবার সঙ্ক্প 
ক'রে থাকেন। বলা বাহূল্য, এ ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন অত্যন্ত হতাশ' হয়েছেন। 

আজকের স্টাফের বৈঠকে আলোচ্য বিষয়সৃচনর মধ্যে এগারাঁট 'বাভম্ন বিষয় 
উল্লাথখত ছিল। "শাসন পাঁরষদের প্নগ্্চন” প্দই গভরন্নর-জেনারেল' এবং 
আরও নয়াট আলোচ্য 'বষয়। ঠিক এ দুটি 'বশেষ 'বষয়েই 'জন্না কোন 
কথাই স্পম্ট ক'রে বলছেন না, িসের এক রহস্যপূর্ণ কুণ্ঠায় নীরবতা অবলম্বন 
ক'রে রয়েছেন। এ বিষয়ে 'জন্না তাঁর মনের প্রকৃত ইচ্ছা গোপন ক'রে রাখবার 
কৌশলে যে দক্ষতা দেখাচ্ছেন, সেটা নিতান্তই বিরান্তকর হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস 
এবং মাউণ্টব্যাটেন যাতে এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করতে 'গয়ে ভুল ক'রে বসেন, 
গজন্নার কৌশল বস্তুত কংগ্রেস ও মাউন্টব্যাটেনকে সেইরকমই একটা অবস্থার 
ণদকে ঠেলে দিতে চাইছে । কংগ্রেস এবং মুসালম লীগ, উভয় পক্ষেরই মনোভাব 
ও আচরণে এখনো এমন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না যাতে বুঝতে পারা যেত যে, 
তাঁরা প্রশাসন ব্যবস্থার আসন্ন পাঁরবর্তন ও সমস্যার গুরুত্ব অথবা প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে 'িছ-মান্র সচেতন আছেন। 

দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম ও সমস্যা সম্বন্ধে রাঁচিত মেমোরেপ্ডামাঁট 
নেতাদের হাতে 'দয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় তিন সপ্তাহ আগে । মেমোরেন্ডামে যেসব 
বাবস্থাবাঁধ উীল্লখিত হয়েছে তা'ও মোটামুটি নশীতিগতভারে নেতারা স্বীকারও 
ক'রে নিয়েছেন একাঁট ণবভাগ কাঁমাট” নিয়োগ কারে । ভের্নন ইতিমধ্যেই দশর্ঘ এক 
গিষয়তাঁলকা তোর ক'রে ফেলেছেন। এই সব বিষয়ে নেতাদের আঁবলদ্বে একটা 
সম্ধান্ত ক'রে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু নেতারা যে এ বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
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'শকছনমান্র সচেতন আছেন, তার প্রমাণ অথবা প্রমাণের একটা আভাসও আজ পর্যন্ত 
পেলাম না। 

বিভাগ কাঁমাঁটর প্রথম বৈঠক হয়োছল ১৩ই জুন তাঁরখে এবং সেই বৈঠকের 
সদ্ধান্ত অনুসারে দুজন সদস্য নিয়ে একাঁট 'স্টয়ারং কমিটিও গঠিত হয়ে গিয়েছে। 
কাজের চাপ সব চেয়ে বোশ ক'রে এই কমিটিরই উপর পড়বে । মুসালম লীগের 
পক্ষ থেকে এই কমিটিতে সদস্য মনোনীত হয়েছেন মহম্মদ আলি, যান 'মালটারি 
ফাইন্যান্স বিভাগের অর্থসংক্রান্ত 'বষয়ের উপদেষ্টার পদে 'নিযুস্ত ছিলেন। আর, 
কংগ্রেস পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছেন বর্তমান মীল্লসভার সেক্রেটারি এইচ এম 
প্যাটেল। দুজনেই ভারতীয় ?সাভিল সাঁভিসের দুই কৃতী ও বশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন 
কমণচারী, সাঁভসজশীবনের প্রায় অর্ধেককাল পার ক'রে এনেছেন। 

ব্যবস্থা হয়েছে, এই স্টিয়ারং কাঁমাট কয়েকাঁট সুদক্ষ সাব-কাঁমাঁটর সাহায্য ও 
সহযোগিতায় কাজ ক'রে যাবেন। নেতারা আরও সম্মত হয়েছেন যে, সাব-কাঁমাট- 
গুীল সরকারী কর্মচারীদের নিয়েই গঠিত হবে। প্যাটেল এবং মহম্মদ আলি, 
উভয়ে একটি বিষয়ে খুব আশাশীল। তাঁদের 'ব*বাস, দেশখণ্ডনের জন্য প্রশাসন- 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পারবর্তনগ্ীল আত দ্বুত সম্পূর্ণ ক'রে ফেলা সম্ভবপর হবে 
এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নিরৃর্ঘস্ট এবং অবধাঁরত তারিখ সেই ১৫ই আগস্টের 
আগেই দুই ডোমানয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় সঞল ব্যবস্থা পৃথক করার কাজও সম্পূর্ণ 
করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু এই সাফল্যলাভ করতে হলে তাঁদের কাজে এখন 
নেতাদের পক্ষ থেকে আরও বোঁশ ক'রে সোৎসাহ রাজনোতিক সমর্থন দানের প্রয়োজন 
আছে। 

নয়াদল্লী, মঙ্গলবার, ২৪শে জন, ১৯৪৭ সাল : নাখল ভারত কংগ্রেস 
কামাটর বৈঠকে '৩রা জুন" প্রস্তাবের আলোচনায় গান্ধ সাহসের সঙ্গে যেভাবে 
তাঁর আভমত ব্যস্ত করেছেন এবং আপাঁত্তকারীদেরও কতকগ্যাল য্ান্তর সমালোচনা 
করেছেন, তাতে '৩রা জুন" প্রস্তাবের পক্ষেই তাঁর সমর্থন প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু 
এ সত্তেও নিশ্চিন্ত হতে পারা যাচ্ছে না। গান্ধীর আহংস আগ্নেয়াগাঁর কখন যে 
হঠাৎ আবার '৩রা জুন" প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আঁগ্ন উদ্গীরণ ক'রে বসে তার কোন 
নিশ্চয়তা নেই। 

দেবদাস গাম্ধশ হলেন নাখল ভারত সংবাদপন্র সম্পাদক সম্মেলনের বর্তমান 
সভাপাঁত। আজ টেলিফোনে আম দেবদাসের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানতে চাইলাম, 
তানি কবে সম্পাদক সম্মেলন আহ্বান করবেন বলে ঠিক করেছেন? কথা প্রসঙ্গে 
দেবদাস রয়টারের প্রচাঁরত একাঁট রিপোর্ট সম্বন্ধে উল্লেখ করে জানতে চাইলেন, 
আম সে িপোর্ট দেখোছি কি না। পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন, গ্রহণের 
উদ্যোগে যে অনুষ্ঠানাবাঁধ পালনের ব্যবস্থা হয়েছে, তারই এক বিবরণ লণ্ডন থেকে 
প্রচার করেছেন রয়টার। 

পার্লামেন্টের দুই সভাতেই প্রত্যেক বিল আইনে পরিণত করার উদ্যোগ যেভাবে 
চালিত হয়, তারই এরীতিহ্যগত সাধারণ কতগুলি অনষ্ঞানাবধির 'ববরণ ছাড়া 
প্লয়টারের রিপোর্টে বস্তুত আর কিছু নেই। রয়টারের প্রচারিত রিপোর্টে ভূমিকা 
খৃহসাবে প্রথম প্যারায় এই কথা বলা হয়েছে : “আগামী মাসে 'ব্রাটশ পার্লামেন্ট 
মার ত্রিশ মিনিটের এক উদাত্ত অনূচ্ঠানের দ্বারা 'হন্দুস্থান ও পাকিস্থানের প্রায় 
চল্লিশ' কোটি মানুষকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দান করবেন। দৃশট নতুন নেশনের 



প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম ৯৩. 

প্ষ্টা এই বিল অক্ষরে অক্ষরে দীর্ঘ পার্চমেস্টের উপর উৎকীর্ণ করা হবে। রঙুশন 
রাজকীয় প্রতকে এবং স্বর্ণসূন্নে শোভিত আত সুদৃশ্য এক পোঁটকা হতে তুলে 
নিয়ে এই পার্চমেন্টপন্র পার্লামেণ্টের দুই সভার সদস্যদের সম্মুখে পাঠ করা 
হবে।” 

দেবদাস বললেন, রয়টারের রিপোর্টে দুটি নতুন নেশন” সাঁন্টর কথা যেভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে তাতে গান্ধী অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছেন। গান্ধীর ধারণা, 
পিছনে 'ব্রাটশ গভরনমেন্টের আভমতের সমর্থন না থাকলে রয়টারের দ্বারা কখনই 
এরকম রিপোর্ট প্রচারিত হতে পারে না। 'দুই নেশন' 1থণাঁরর উল্লেখ গান্ধীর 
কাছে অত্যন্ত অশোভন বোধ হয়েছে। 

বস্তুত সোমবারের প্রার্থনাসভার ভাষণেই মহাত্মা এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ 
মন্তব্য না ক'রে ছাড়েননি। গান্ধী বলেছেন : “আজকের সংবাদপন্রগ্ীলতে দেখলাম, 
লণ্ডনে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সোৌঁদনও যে ভারতবাসী 
এক নেশন ছিল, তাদের দুই নেশনে ভাগ করার ঘটনায় লণ্ডন উৎসব করবে। কিন্তু 
এত বড় একটা দঃখকর ঘটনার মধ্যে আহনাদে মত্ত হবার মতো কিছ; আছে ক? 
আমরা এই বিশ্বাসই আমাদের মনের ভিতর ধরে রেখোঁছ যে, পরস্পরের শত্রু হবার 
জন্য নয়, বন্ধূ হবার জন্যই আমরা পৃথক হতে চলোছ, এক পাঁরবারের দুই 
ভ্রাতা যেমন ক'রে পৃথক হয়। সংবাদপত্রের কথা যাঁদ সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে 
যে, ব্রিটিশ আমাদের ভাগ ক'রে দুটি নেশন তৈরি করতে চলেছেন এবং সে কাজটা 
বেশ ঘটা ক'রে ঢাক বাঁজয়েই করবার ব্যবস্থা করছেন। চলে যাবার আগে ব্রিটিশ 
এইভাবেই কি তার শেষ আঘাত হেনে যাবেন? আমি আশা করাছ, এরকম ব্যাপার 
হবে না।” 

দেবদাস আমাকে বললেন, আম যেন এ ব্যাপারটার প্রাতি ভাইসরয়ের দ্াষ্ট যত 
শীঘ্র সম্ভব আকর্ষণ কাঁর। দেবদাস এই ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন, রয়টারের প্রচারত 
এই সব উীন্ত্ মাউণ্টব্যাটেন যে সমর্থন করেন না, সেকথা মাউণ্টব্যাটেন যাঁদ ব্যান্তগত- 
ভাবেই গান্ধীকে জানাতে পারেন, তবে ভাল হয়। তা ছাড়া, রয়টারের উীন্ত খণ্ডন 
ক'রে একটা প্রাতিবাদ প্রকাশের জন্য মাউশ্টব্যাটেন যেন আমাকে নিশি দেন, এই 
অনুরোধও জানালেন দেবদাস। 

দেবদাস বললেন, রয়টারের এই সংবাদে তাঁর পিতার মন এত উত্যন্ত হয়েছে যে, 
[তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে কাল সাক্ষাতের সময় অবশ্যই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করবেন। 

উত্তরে আমি আমার মনের কথা যথেষ্ট স্বচ্ছন্দভাবেই দেবদাসকে জানিয়ে দিতে 
পেরেছি। আম বাস্তাঁবকই 'বাঁস্মত হয়োছ যে, গান্ধীর মতো এত বড় একজন 
মানুষ এত নির্দোষ ও সরল একটা সংবাদ থেকে এরকম অর্থ টেনে বের করতে 
পারেন! আম দেবদাসকে বলে দিলাম, রয়টারের প্রচারিত কথাগ্লির যে অর্থ হতে 
পারে, তার চেয়ে অনেক বোশ অর্থ জোর ক'রে করা হচ্ছে, এ বিষয়ে আমার কোনই 
সন্দেহ নেই। 

সমস্ত ব্যাপার আমি মাউন্টব্যাটেনকে জানালাম! এ ধরনের ব্যাপার দেখলে 
. মাউন্টব্যাটেনের মন সাধারণত ক্ষুব্ধ, দুশ্চিন্তিত বা 'িচাঁলত হয় না। কশদন 
আগে ইস্মে আমাকে বলোছিলেন যে, প্রাতাদন সকালে উঠেই "তানি তাঁর মনকে 
,এই দুটি নির্দেশবাণী শ্দানিয়ে রাখেন_ ধৈর্য ধর ও সব কিছন মান্রার মধ্যে রাখ। 



৯৪ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

মাউন্টব্যাটেনের মানাঁসক প্রকৃতি ও আচরণে এ দুটি নীঁতবাক্যেরই ক্রিয়া সব সময় 
দেখতে পাচ্ছ। 

গতকাল ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারি এসেছেন এবং ভাইসরয় ভবনের আঁতাঁথ 
হয়ে রয়েছেন। আজ রান্রে মার্শালের সম্বর্ধনার জন্য বিরাট এক নার সভা 
হলো। ইতোমধ্যেই মন্টগোমারি এক দফা সাক্ষাৎ এবং আলোচনার ক্লান্তিকর কর্তব্য 
সেরে দিয়েছেন। অল্পকথায় এবং অল্পসময়ের মধ্যেই কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 
আলোচনার ব্যাপার সেরে দেওয়া মণ্টগোমারর অভ্যাস। সুতরাং, এরই মধ্যে 
অনেক কাজ তাঁর করা হয়ে গিয়েছে। 

মণ্টগোমারির প্রাচ্য-ভ্রমণের পাঁরকজ্পনার পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল 
না। বর্তমানে ভারতের রাজনশীতর ক্ষেত্রে যে নূতন অবস্থা ও ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, 
তার আগেই মন্টগোমারর ভ্রমণ-পাঁরকজপনা ও কার্যসূচী তোর হয়ে গিয়োছল। 
সৃতরাং, তাঁর ভারত-আগমন বস্তুত কোন রাজনোতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আগমনের 
ব্যাপার নয়। কিন্তু এমন একাট সময়ে তান ভারতে এসে পড়েছেন, যেটা অবস্থার 
প্রয়োজনেই বস্তুত অত্যন্ত সময়োচিত ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। 

সে সম্বন্ধে মন্টগোমারি তাঁর ব্যান্তগত ধারণা এরই মধ্যে ক'রে ফেলতে পেরেছেন। 
ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈনোর অপসারণ ব্যবস্থার যেসব সমস্যা দেখা 'দিয়েছে, তার 
সমাধানেও তাঁর পরামর্শ যথেম্ট সাহায্য করেছে। উপয্স্তসংখ্যক জাহাজ পাওয়ার 
সুবধা ও অসুবিধার বিষয়টি সম্মুখে রেখে ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণ ব্যবস্থার 
[বষয়াট বিবেচনা করা হয়েছে। কংগ্রেসপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ক'রে শেষ পর্যন্ত 
এই আপোষ-চুক্তি হয়েছে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন থেকে পরবতাঁ ছয় মাসের 
মধ্যে দফায় দফায় 'বাভন্ন বিটিশ সৈন্দলকে ভারত হতে অপসারিত করা হবে। 
এই ছয়মাসের মধ্যে 'রিটিশ সৈন্যকে ভারতে কোন প্রত্যক্ষ সামারক কার্যে নিয্ত 
করা হবে না, মাউন্টব্যাটেনের এই প্রস্তাব মাণ্টও সমর্থন করলেন। মান্ট এই 
আভমত পোষণ করেন যে, পূর্ণ রাজনোৌতক ক্ষমতা হস্তান্তর ক'রে সঙ্গে সঙ্গে 
সামরিক কার্কক্ষেত্রে কতগুলি দায়িত্ব ঘাড়ে রাখার কোন অর্থ হয় না, এ ধরনের দুই 
ব্যাপার এক সঙ্গে চলতে পারে না। 

গতকাল মাণ্ট এখানে পেশছানো মান্র ফটো তুলবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য 
আমাকে বলা হয়েছিল। ভাইসরয় এবং ফিল্ড মার্শালের ফটো তুলতে হবে, ব্যবস্থাও 
করাঁছ, এমন সময় অদ্ভুত এক আগন্তুকের মার্ত আমাদের কক্ষের জানালার কাছে 
দেখা দিল। একটা বলদ। মোগল উদ্যানের ঘাস তুলবার জন্য যন্ত্র টানবার কাজে 
নযুস্ত একাঁট বলদ, সামায়ক বিশ্রামের অবকাশ পেয়ে এখানেই চলে এসেছে। মান্ট 
এই আগন্তুকের দিকে তাঁকয়ে বললেন-_ দেখে খাঁশ হলাম যে, সেই বলদাঁট আবার 
এসেছে। নিশ্চয় ও জানতে পেরেছে যে, আমি আবার এখানে এসেছি। 

কয়েকমাস আগে এখানেই ওয়েভেল এবং আঁকনলেকের সঙ্গে দাঁড়য়ে ফিজ্ড 
মার্শল মণ্টগোমাঁর ফটো তুঁলিয়োছলেন। সেই গ্রুপের মধ্যে একটি বলদও ছিল, 
এবং সবলদ সেই গ্রুপেরই ফটো তোলা হয়োছল। 

নয়াদিল্সশ, বধবার, ২৫শে জন, ১৯৪৭ সাল : 'গভর্নর-জেনারেল' নিয়োগ 
সম্পাঁক্ত বিষয়ে পাঁরচ্কার ক'রে একটা সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত করা হলো না, বরং 
বিষয়াটকে একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে কেবলই কালক্ষেপ করা হচ্ছে, 



প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম ৯৫ 

এই ব্যাপার দেখে মিয়ৌভল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং আমার কাছে তাঁর ক্ষোভ 
বেশ কড়া ভাষায় প্রকাশও ক'রে দলেন। বিলম্বের জন্য কোন সঙ্গাত কারণ 
থাকুক আর নাই থাকুক, এ অবস্থার জন্য মিয়োভিল প্রধানত 'জন্নাকেই দায়শ 
করছেন। 'ময়োভলের মতে, জিন্নার আচরণ মান্রাহীনভাবে অভদ্র হয়ে উঠেছে। 
যেন গ্রীক পুরাণের ডেল্ফির দেবতার মতো তান প্রত্যাদেশ দেবার ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন এবং কতগ্াঁল ধাঁধার খেলা খেলছেন। 

সানডে টাইমস্ পন্িকা এবং 'কেম্সাল' পন্রিকাসমূহের সংবাদদাতা জসালন 
হেনোৌস আজ সকালে আমাকে বললেন যে, 'জিন্নার সেক্লেটার খুরাঁশদ প্রচারের জন্য 
তাঁকে একটি বিবৃতি 'দিয়েছেন। খুরাঁশদ বলেছেন, পাঁকস্থান ও 'হন্দুস্থানের 
গভর্নর-জেনারেলের পদে একই বান্তকে নিয়োগ করার নাতি পাকিস্থান পছন্দ করে 
না। দুই রাষ্ট্রের জন্য দুই গভরন্নর-জেনারেল নিষ্ন্ত হোক পাঁকস্থান এইরকম 
ব্যবস্থাই সমর্থন করেন। কল্তু মাউণ্টব্যাটেনকেই ভারতের গভর্নর-জেনারেল হতে 
হবে। খুরাঁশদের মতে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মাউন্টব্যাটেনকে চলে যেতে 
দেওয়া সম্ভবপর হবে না, কারণ এখনো এমন সব কাজ বাঁক পড়ে রয়েছে যা আগামী 
কয়েক মাসের মধ্যে মাউন্টব্যাটেনকেই ক'রে দিয়ে যেতে হবে এবং সে কাজ একমান্র 
মাউশ্টব্যাটেনই করতে পারেন। 

বব স্টিমসনও এসে আমাকে জানালেন যে, তাঁর কাছেও খুরাঁশদ ঠিক এই 
ধরনেরই উীন্ত করেছেন। এ ছাড়া 'স্টমসনকে একাঁট নতুন কথাও বলেছেন খুরাঁশদ। 
পাকিস্থানের যান গভরন্নর-জেনারেল হবেন, তাঁর বিশেব একাট ব্যান্তগত গাঁরমা 
থাকা চাই। খুরাঁশদ বলেছেন, ইংলণ্ডের রাজবংশেরই কোন ব্যান্ত ছাড়া পাকিস্থানের 
গভর্নর-জেনারেলের পদে অন্য কোন ব্যান্তকে নিয়োগ করা চলবে না। 

নয়াদল্পশী, শংক্রবার, ২৭শে জ্যন, ১৯৪৭ সাল : পাঞ্জাব এবং বাংলা গনজ নিজ 
প্রদেশের খন্ডন সমর্থন ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর ফলে এখন এই দুই 
প্রদেশের এক একটা অর্ধ-খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুই নতুন গণপাঁরষদের রচনায় 
তাঁদের যথাবাহত অংশ গ্রহণ করবেন। দেশখণ্ডনের আসল ব্যবস্থাযন্ম্ তোর 
হয়েছে এবং এইবার তার কাজও আরম্ভ হলো। এতাঁদন ধরে যে 'দেশবিভাগ 
কামাট' কাজ করাছল, সে কামাঁট শুধু অন্তর্বতর্ঁ গভরন্নমেন্টের কংগ্রেস পক্ষ ও 
লীগ পক্ষের প্রাতানাধদের নিয়ে গঠিত হয়োছল। এইবার 'দেশাঁবভাগ কামাট' 
উঠিয়ে দিয়ে স্থাঁপত হলো একটি 'দেশবিভাগ পারষদ' এবং সদস্যপদও আর শুধু 
কংগ্রেস পক্ষ ও লগ পক্ষের প্রাতানধিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা হলো না। 
'জন্নাও দেশাবভাগ পাঁরষদের সদস্য হয়েছেন। এখন থেকে দেশাবভাগ সম্পাকতি 
যে কোন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এই পাঁরষদ। 

আজ নবপ্রাতীষ্ঠত দেশাঁবভাগ পাঁরষদের প্রথম বৈঠক হলো। বৈঠকে সভাপাতর 
আসন গ্রহণ করলেন মাউন্টব্যাটেন। পূর্বের মতো আজও আবার মাউন্টব্যাটেন জানিয়ে 
দিলেন যে, কোন বিরোধীয় বিষয়ে তানি সালশকারণর ভুমকা গ্রহণ করতে 
পারবেন না, শুধু সভার কার্য চাঁলয়ে যাবেন। 

মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে সালশকারীর ভূমিকা গ্রহণের কোন প্রয়োজনও এখন 
থেকে আর হবে না। 'জিল্লা প্রস্তাব করলেন, পাঞ্জাব ও বাংলার দুই সীমানা- 
কাঁমশনের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণের জন্য স্যার 'সারল র্যাডক্লিফকে আমন্্রণ করা 

, হোক। জন্নার এই প্রস্তাব পাঁরষদের বৈঠকে বিস্ময়কর সমর্থন লাভ ক'রে 



৯৬ ভারতে মাউশ্রব্যাটেন 

আঁবসম্বাদতভাবেই গৃহীত হলো। 'জিন্না এই প্রস্তাবও করলেন যে, দুই সীমান্য 
কাঁমশনের চূড়ান্ত আভমত নির্ণয়ের ব্যাপারে চেয়ারম্যান র্যাডাক্রফের 'কাস্টং ভোট” 
প্রয়োগের আধিকার থাকবে। এ প্রস্তাবে সকলেই একমত হলেন। 

নেহরুও কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং প্রস্তাবগাঁল সকলের সমর্থনে 
গৃহশত হয়েছে। সীমানা নির্ধারণ কমিশন যেসব 'িবষয় ববেচনা করবেন, 
সেই সম্পর্কে উল্লেখ করলেন নেহর্। নেহরুর মতে, কয়েকটি আত সাধারণ ও 
সরল তথ্যের দকে লক্ষ্য রেখে কামশন সামানা নির্ণয়ের কাজ ক'রে যাবেন। দুই 
প্রদেশকেই একটানা মুসলমানপ্রধান ও একটানা অমুসলমানপ্রধান অচল হিসাবে 

' দুই ভাগ করতে হবে। কিন্তু এই নাত অনুসারে সীমানা নির্ণয়ের ব্যাপারে 
“অন্যান্য কতগ্যীলি বিষয়ও 'িববেচনা ক'রে দেখতে হবে, নেহরুর এই প্রস্তাবে 
বস্তুত একটা আপোষ হয়ে গেল। কংগ্রেস ও লীগ, দুই পক্ষেরই ইচ্ছার মর্যাদা 
এর মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। মূসালম লগ মনে করলেন যে, 'অন্যান্য কতগাাীঁল 
বিষয়েও বিবেচনার নীতি গৃহীত হওয়ায় তাঁদের পক্ষ থেকে কলকাতা শহর দাবী 
করবার সুযোগ পাওয়া গেল। কংগ্রেস ও শিখ পক্ষ মনে করলেন, আঁধবাসীর 
ব্যন্তগত সম্পান্ত ও অন্যান্য আঁধকারের বিষয়গীলকে বিবেচনার বিষয় ক'রে তুলে 
পাঞ্জাবের সীমানা নির্ণয়ের ব্যাপারে স্বীবধা আদায়ের সুযোগ পাওয়া গেল। 

নয়াদল?, শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯৪৭ সাল : দেশাবভাগ পাঁরষদের বৈঠকে 
সীমানা নির্ধারণের পল্থা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথমে এই প্র্তাব উত্থাঁপত হয়োছল 
যে, সীমানা নির্ণয়ের সব সমস্যা ও ঝঞ্জাট রাম্্রপুঞ্জের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। 
কিন্তু আপাঁত্ত করেছেন নেহরু । নেহরুর মতে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সীমানা নির্ণয়ের ভার 
গ্রহণ করলে সঙ্ঘগত নানারকম রীতি ও ব্যবস্থাক্রম অনুসারে রাস্ট্রপুঞ্জকে অগ্রসর 
হতে হবে। তার ফলে সমস্ত উদ্যোগই কতগ্াল জাঁটলতার ভারে বিড়াম্বিত হবে 
এবং অনর্থক বিলম্বের কারণও হয়ে উঠবে। 

ক'রে সদস্য থাকবেন, যাঁরা হাইকোর্টের বিচারপাঁতি। কংগ্রেস এবং লগ, উভয় 
পক্ষই দু'জন ক'রে সদস্য মনোনীত করবেন। দু'পক্ষেরই মনোনীত সদস্য নিয়ে 
যাঁদও কাঁমিশন গাঠত হবে, তবুও এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যাঁদ কোন 
আপ্রয় 'সদ্ধান্ত করবার প্রয়োজন হয়, তবে সেটা করবার সব দায়িত্ব র্যাডাক্ুফের 
উপরই পড়বে। এই সরল সত্যটুকু অনুমান করবার জন্য খাঁষসুলভ ভাবিষ্যদ্দৃস্টির 
প্রয়োজন হয় না। আমার ধারণা, এ ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে না জীঁড়য়ে মাউণ্টব্যাটেন 
খুব ভাল কাজ করেছেন। সঈমানা সম্বন্ধে বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কোনভাবে সম্পৃস্ত 
থাকলে তাঁর বর্তমান এবং ভাঁবষ্যতেরও কাজে নানারকম বাধা ও অসুবিধা দেখা 
দেবার আশঙ্কা আছে। 

নয়াদিল্লনী, শনিবার, ২৮শে জুন, ১৯৪৭ সাল : আজ আমাদের স্টাফের বৈঠকে 
আলোচনার 'িষয় হয়ে উঠল ডন পান্রকার একটি সম্পাদকণয় প্রবন্ধ। ৩রা জুন 
পাঁরকল্পনা অনুযায়ী শ্রীহট্রে জনমত গ্রহণের যে ব্যবস্থা হয়েছে, ডন সেই 
সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। ভাইসরয়ের আচরণ এবং নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সংশয় 
প্রকাশ করেছেন ডন। শ্রীহটে যেভাবে রেফারেন্ডাম অনূষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে, 
তাতে ভাইসরয় নিরপেক্ষতার মর্যাদা রক্ষা করছেন না, এই হলো ডনের আভযোগ ৷ 
আঁভযোগের সমর্থনে একটি প্রমাণও উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন ডন। উত্তর- 
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পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জনমত গ্রহণ বা রেফারেন্ডামের সমগ্র ব্যবস্থা সামারক কর্তৃ- 
পক্ষের প্রত্যক্ষ পাঁরচালনায় রাখা হয়োছল। কিন্তু শ্রীহট্রের রেফারেস্ডামের ব্যবস্থা 
সামারক কর্তৃপক্ষের দ্বারা পাঁরচাঁলত হবে না। ভাইসরয়ের এই ন্রাটর বিরুদ্ধে 
ডন মন্তব্য করেছেন। 

ডন-সম্পাদকের অভিযোগ শুনে মাউন্টব্যাটেন প্রথমে সত্য-সত্যই অপ্রস্তুতের 
মতো বলে উঠলেন_-ক আশ্চর্য, ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন ।, মাউণ্টব্যাটেন বললেন, 
কাজের ভিড়ে ব্যস্ত থাকায় এঁদকটা ভেবে দেখবার কথা তাঁর মনে হয়ান। তিনি 
একটা বিষয় ভাল ক'রে বিবেচনা করতে ভূলে গিয়েছেন যে, সীমান্ত প্রদেশের 

ুম্ঠান। 

কিন্তু ডন যেসব কারণ দেখিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে আক্রমণ করেছেন, সেগ্াাঁল 
সম্পূর্ণর্পেই ভ্রান্তিকর। শ্রীহটের রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থার দক 
৮ অসাবধা ও ভ্রুট হয়েছে বলে কোন আভয়াগও শোনা 

। 

আমার উপর একটা কাজের ভার চাপানো হলো। ডনের সম্পাদক আলতাফ 
হূসেনকে বাঁঝয়ে বলতে হবে যে, ডনের আঁভযোগের 'বিষয়াটি যথোঁচিত বিবেচনা 
ক'রে দেখা হচ্ছে। নিজের কথা এবং বন্তব্য প্রকাশে হূসেনের সবচেয়ে বড় গুণ 
এবং বোঁশম্ট্য এই যে, তান প্রত্যেক কথায় আক্রমণ করতে এবং 'নন্দা করতে পারেন। 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপসংহারে হ্সেন এই ভয় দৌঁখয়েছেন যে, “যাঁদ আটচল্লশ 
ঘণ্টার মধ্যে আমরা এই আঁভযোগের একটা সন্তোষজনক উত্তর না পাই তবে আমরা 
পুনরায় এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বাধ্য হব এবং সেই সঙ্গে কতগ্যাল সোজা 
কথা খোলাখ্দালভাবেই জানিয়ে দেব।” 

হুসেন খোলাখুলিভাবে সোজা কথা জানিয়ে দেবার যে ভয় দেখিয়েছেন, সেটা 
আমারই পক্ষে কথা বলার একটা সুবিধা ক'রে দয়েছে। আমিও আর দোঁর না 
ক'রে হ্সেনকে কয়েকটি সোজা কথা খোলাখুলভাবেই জানিয়ে দিয়ে এলাম। 

হুসেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে 
বন্ধুত্বের ভাবও ক্ষুণ্ন হলো না। কিন্তু একথা স্বীকার না করে পারনাষে, 
হুসেন একট; বাড়াবাড়ি করছেন। হুসেনের নেতা জিন্নারও আচরণে একটা 
ওদ্ধত্যের ভাব আছে এবং জিন্নাও একটুতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু হসেন এ 
ব্যাপারে তাঁর নেতাকেও ছাঁড়য়ে যাচ্ছেন। আজই জিল্লার কাছ থেকে মাউন্টব্যাটেন 
একটি 'চাঠি পেয়েছেন। এমন এক চিঠি, যা পড়ে ইসূমের মতো মানুষেরও ধৈর্য চ্যাত 
ঘটেছে। ইসমে স্বভাবত খুবই মাঁজতরুচি এবং শান্ত মেজাজের মানুষ, কিন্তু 
জন্লার চিঠি পড়ে ইস্মে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মন্তব্য করলেন,_-এ 'চাঠ রাজার 
হাত থেকেও নিতে অথবা কোন কুলির হাতেও 'দতে আম রাজ হব না। 

নয়াঁদল্লশ, সোমবার, ৩০শে জন, ১৯৪৭ সাল : বিশেষভাবে মাউণ্টব্যাটেনেরই 
তাঁগদে দেশাঁবভাগ পাঁরষদ আত দ্রুত সৈন্যবাহিনী ভাগ করার ব্যবস্থা গ্রহণে 
সম্মত হয়েছেন। এ বিষয়ে পারষদে কোন তর্ক ওঠেনি, মতভেদও দেখা দেয়াঁন। 
আরও 'বস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ভাগ করার ব্যবস্থাঁবাঁধ সম্পর্কেও কোন মতাঁবরোধ 
দেখা দেয়নি । 

সৈন্যবাহনশ ভাগ করার জন্য যে পদ্ধাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার জন্য 
৭ 
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সবচেয়ে বোশ প্রশংসা দাবী করতে পারেন আঁকনলেক এবং ইসমে। আঁকন- 
লেক নাম দয়েছেন--সৈন্যবাহনীর পুনগ্ঠিন'। এই কথাটার মধ্যেই আকনলেকের 
বাস্তববৃদ্ধির পাঁরচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সৈন্যবাহনী পুনগঠন করার জন্য 
পারকজ্পিত এই পদ্ধাতকে মাউন্ব্যাটেন অবশ্য একটা নিখ:ত পদ্ধাত বলে এখনো 
মনে করতে পারছেন না। 

দেশাবভাগ পাঁরষদ এখন আত দূর্হ একটি কাজে হাত 'দিয়েছেন। ভারতীয় 
বাহনী দুস্ভাগ করার কাজ। এই আত বৃহৎ দায়ত্ব পালনের জন্য যে প্রচেষ্টা 
আরম্ভ হয়েছে, তার গর্যত্ব সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেন ষথেস্ট সচেতন আছেন এবং এটাও 
উপলাব্ধ করেছেন যে, প্রচেস্টার আরম্ভের দকেই মূহূর্তের ভুলে সাধারণ একটা 
সমস্যা সহজেই সঙ্কটে পাঁরণত হতে পারে। এই কারণেই, তান ঠিক সময় বুঝেই 
দেশাঁবভাগ পাঁরষদের আলোচনা-সভায় এমন এক ব্যান্তকে আহবান ক'রে এনেছেন 
যাঁর প্রাতভা, যোগ্যতা ও আঁভঙ্ঞরতা বর্তমানের প্রয়োজনে বশেষভাবেই কাজে লাগবে। 
উীঁড়ফ্যার গভর্নর ভ্রিবেদী। মহাযুদ্ধের সময় 'ন্রবেদী দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারির 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতীয় সাঁভল সাঁভসের মধ্যে ন্রবেদীই একমান্র ব্যান্ত, 
দেশরক্ষার ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনকার্ষে যাঁর আভজ্ঞতা আছে। 'নরবেদী এরই মধ্যে 
নেহরু এবং প্যাটেলের আস্থা অন করতে পেরেছেন। তা ছাড়া, ন্লিবেদির আর 
একাঁদক দিয়েও একটা বিশেষ স্াবধা আছে। 'ন্রিবেদণী ব্যান্তুগতভাবে লিয়াকৎ আলি 
খাঁর দীর্ঘকালের বন্ধু। গত এক সপ্তাহ ধরে ভ্রিবেদীরই চেষ্টায় অনেকখানি 
কাজ হয়েছে। দুই পক্ষেরই দাবীকে সাঁত্যকারের একটা আপোষের পথে আনতে 
পেরেছেন ন্রিবেদী। যাতে দুই পক্ষই তাঁদের দাবীর কিছু ছু ছেড়ে দিতে 
পারেন, তারই পথ অনেকখানি সহজ ও সুগম হয়েছে, প্রধানত ব্লিবেদীরই চেষ্টার 
ফলে। 

সৈন্যবাঁহনশ ভাগ করার ব্যবস্থায় এই মূল নীতি গৃহীত হয়েছে : ভারতে 
অ-মুসলমানপ্রধান সৈন্যদল এবং পাঁকস্থানে মৃসলমানপ্রধান সৈন্যদল থাকবে। 
১৫ই আগস্টের পর থেকে নিজ নিজ রাম্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সামারক পাঁরচালনার 
সকল দায়িত্ব ও সমস্যা দুই রাস্ট্রই 'ভন্ন ভিন্ন ভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করবে। 
দুই পক্ষই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দাবী করেছেন যে, সামারক বিষয়েও দুই রাস্ট্রেরই 
পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকলে কোন 'নম্পাত্তই হতে পারে না। 'সামারক স্বাধশনতাকে'ও 
দুই পক্ষই বস্তুত একটা সর্ত ক'রে তুলেছেন। জিন্না এবং িয়াকং দু'জনেই 
একেবারে খোলাখালভাবেই বলছেন যে, তাঁরা তাঁদের নতুন গভর্নমেণ্টের 
(পাকিস্থানের) পাঁরচালনার দায়িত্ব হাতে নিতে রাঁজই হবেন না, যাঁদ তাঁদের রাস্ট্রের 
জন্য সৈন্যবাহনী ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ স্বতল্লভাবে গাঠত না হয়ে যায়। 

দুই পক্ষই আর একটি বিষয়ে জোর আপাতত তুলেছেন। ১৫ই আগস্টের পর 
দুই রাস্ট্রেরই সৈন্যবাহিনীর সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা- 
য্ত একাট কেন্দুগয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থা স্বীকার করতে দূপক্ষই আপাত্ত জানিয়েছেন। 
িন্তু মাউন্টব্যাটেন এ আপাঁন্তর বিরুদ্ধে আপাঁন্ত উত্থাপন করেছেন। মাউন্টব্যাটেন 
চাইছেন, ১৫&ই আগস্টের পরেও দুই রাম্ট্রেই ব্যবস্থাপনার সকল বিষয় ও কাজ 
নিয়ল্মণের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা আঁকনলেকেরই থাকবে, যতাদন না দুই রাষ্ট্রের মধ্যে 
সরকারী কর্মচারী এবং সম্পান্ত ভাগাভাঁগর কাজ সম্পূর্ণ হয়। 
,  মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব অননসারেই শেষ পর্ল্ত এই সিদ্ধান্ত হলো যে, যত 



প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরণাম ৯৯ 

দেশরক্ষা পারষদ' নামে একাঁট পাঁরষদ গঠিত হবে। তার মধ্যে থাকবেন, বর্তমান 
সেনাপতি, দুই রাম্ট্রের দুই অথবা এক) গভর্নর-জেনারেল এবং দূই গভরননমেন্টের 
দুই দেশরক্ষা মল্ী। সামায়কভাবে এবং কিছুকালের মতো দুই রাস্ট্রেরই সৈন্য- 
বাহিনীর ব্যবস্থাপনা সম্পাক্ত সকল কাজের নিয়ল্্ণক্ষমতা এই যুস্ত দেশরক্ষা 
পাঁরষদেরই থাকবে। 

দুই ডোমিনিয়নে ভিন্ন ভন্ন ভাবে দুই প্রধান সেনাপাঁত নিযুস্ত হবেন। সৃতরাং, 
কার্যোপাধির সংজ্ঞা নিয়ে যেন কোন ভুলে বা গোলমালে না পড়তে হয়, তার জন্য 
আঁকনলেকের পদের নাম করা হলো “সুপ্রীম কম্যাণ্ডার। ১৫ই আগস্ট থেকে 
আরম্ভ ক'রে যতাঁদন না কাজ সম্পূর্ণ হয় ততাঁদন পর্যন্ত আঁকনলেক সপ্রীম 
কম্যান্ডার হয়ে থাকবেন। তাঁর কার্যকালের অবশ্য একটা সামা 'নীর্দন্ট করা হয়েছে। 
১৯৪৮ সালের পয়লা এীপ্রলের পর থেকে স্প্রীম কম্যা্ডারের আর কোন কাজ 
থাকবে না। কিন্তু এই স্মীনার্দন্ট ও সীমাবদ্ধ কার্যকালের মধ্যে সুপ্রশম কম্যাণ্ডার 
আকনলেক দেশের শান্ত ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোনই দাঁয়ত্ব বহন করবেন না। 
কোন প্রত্যক্ষ সামারক কার্যও পাঁরচালনার বা নিয়ল্লণের কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাঁর 
নেই। বাহনশ 'বিভন্ত করায় যেসব সৈন্দলকে এক ডোঁমানয়ন থেকে অন্য 
ডোমনিয়নে প্রেরণ করার প্রয়োজন হবে, অকিনলেক শুধু সেই সব সৈন্যদলকে 
প্রেরণের ব্যবস্থাটুকু তাঁর প্রত্যক্ষ পাঁরচালনায় সম্পন্ন করবেন। 

ভারতীয় বাঁহনশ 'বিভন্ত করার কাজটাও ভারতের বৃহত্তর রাজনোতিক ঘটনাবলণীর 
প্রকীতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বিবেচনা করতে হয়েছে। বর্তমান রাজনৌতক অবস্থার 
বাস্তবতা থেকে বাচ্ছন্ন অন্য কোন নাতি নিয়ে বাহন ভাগ করার 'বিষয়াট বিবেচনা 
করা একেবারেই সম্ভবপর হয়ান। সংশয়, আনষ্টেচ্ছা এবং সাম্প্রদায়ক হানাহাঁনর 
এই পাঁরবেশের মধ্যে উপায়ান্তর না দেখেই ভারতীয় বাহনীকে ভাগ করার শোচনীয় 
প্রয়োজন দেখা [দয়েছে। এই অবস্থায় বাহনী 'বিভন্ত করার যে ব্যবস্থাগত একটা 
সূত্র রচনা করা হয়েছে, কাজের দিক দিয়ে তার চেয়ে বেশি উপযোগী আর কোন 
সূত্র হতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষের বাদ্ধিতে এর চেয়ে ভাল কোন পদ্ধাঁতর 
আঁবচ্কার সম্ভবপর নয় বলেই আমার ধারণা । 

নয়াদল্লশী, মঙ্গলবার, পয়লা জ্লাই, ১৯৪৭ সাল : ১৫ই আগস্ট যেমন এাঁগয়ে 
আসছে, পাঞ্জাবের উত্তেজনা তেমান তণব্রতর হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে ঝড়ের একটি 
ইীঞঙ্গত পেয়ে গিয়েছেন আকিনলেক, উতীক্ষিপ্ত খড়ের টুকৃরো যেমন ইঙ্গিতে জানিয়ে 
দেয় বাতাসের গাঁত কোন্ দিকে । দিল্লীর এক শিখ শরণার্থ'র কাছ থেকে প্রাপ্ত 
একট 'চাঠ আঁকনলেক আজ মাউণ্টব্যাটেনের কাছে পাঁিয়েছেন। শখ শরণার্থী 
আভিযোগ করেছেন৯-“সপ্তম শখ রেজিমেন্ট এখনো বসরাতে“বসে আপনাদের তৈল- 
অণ্চল পাহারা দিচ্ছে, এীদকে শিখের নিজের দেশ গত এক বছর ধরে নানা শোচনীয় 
ঘটনায় উৎপশীড়ত হয়ে আসছে। ভারতের বাইরে যেসব বীর শিখ ভাই রয়েছেন, 
দেশের এই অবস্থার কথা শুনে তাঁদের মন অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। ভারতকে 
যখন দু'ভাগ করাই হচ্ছে এবং আমাদেরও এই অবস্থায় পড়তে হচ্ছে, তখন বাইরের 
শিখ ভাইদের এখন ঘরে ফিরিয়েই আনা ডউীচত। শিখ িপাহীকে এখন তার 
স্বজন ও সমাজের কাছেই রাখা কর্তব্য। আমার অনুরোধ, আগামী আগস্টের নাটক 
আরম্ভ হবার আগেই ভারতের বাইরের শিখদের সত্বর দেশে ফিরে আসবার জন্য 
আপন নির্দেশে দান করবেন ।, 



১০০ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

জেংকিন্স্ও জানিয়েছেন, লাহোর ও অমৃতসরের অবস্থা ভাল নয়, উাদ্বশ্ন ও 
দুশ্চিন্তিত হবার যথেস্ট কারণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে । হাঙ্গামার রূপ বদলেছে। 
ঘরবাড়ি পোড়ানো খুবই ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এবং মারামারির ব্যাপারটা 
সাধারণত চোরা আক্রমণ এবং ছনারবাঁজর পর্যায়ে রয়েছে। সাধারণ পুলিশী অথবা 
মিলিটারি ব্যবস্থার দ্বারা এ ধরনের হাঙ্গামা দমন করা খুবই কঠিন। ভারতের 
কোন শহর প্দাঁড়য়ে ফেলা কত সহজ কাজ, হাঙ্গামাকারীরা সেটা এখন বুঝে গিয়েছে। 
সেইজন্য, আগুন লাঁগয়ে ধ্বংস করার অপকার্ষে লিপ্ত লোকগুলই বিশেষভাবে 
বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এরা ঘরের ভিতরে থেকে জানালা দিয়ে আগুনের বল 
ছণড়ছে। ঘরের স্কাই-লাইট 'দয়েও আঁঙ্নানক্ষেপের ব্যাপার সমানে চলছে। বাঁড়র 
ছাতে লুকয়ে থেকে এবং সর সরু গাঁলর ভিতর গা-ঢাকা দিয়ে এরা অনবরত আগুন 
ছ'ড়ছে। আড়ালে ল্যমাকয়ে কাজ করবার এই সব সুযোগ থাকাতেই এদের হাতে 
হাতে ধরে ফেলা প্রায় অসম্ভবপর হয়ে উঠেছে। 



থাকা অথবা যাওয়া 

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২রা জুলাই, ১৯১৪৭ সাল : আজ ভাইসরয়ভবনে কংগ্রেসের 
এবং মুসলিম লীগের নেতারা এসেছেন। কংগ্রেস নেতারা বসে আছেন একটি কক্ষে 
এবং লীগ নেতারা অন্য একাঁট কক্ষে। দুই কক্ষেই খসড়া ডোমনিয়ন 'বিলে'র 
ধারাগ্ীল পাঠ করার ব্যাপার চলছে। খসড়া ডোমানয়ন বিলের নামটা অবশ্য 
বদলে দিয়ে নতুন একটা জোরদার নাম দেওয়া হয়েছে--ভারতীয় স্বাধীনতা বিল। 

কিছাাদন থেকে 'জিন্না এই একটা ছ্তো ক'রে তাঁর ?সধ্ধান্ত স্পঙ্টাস্পাষ্ট 
জানাবার দায়ত্ব এঁড়য়ে যাচ্ছিলেন যে, বিলটা একট; খংটয়ে দেখবার সুযোগ না 
পাওয়া পর্যন্ত গভর্নর-জেনারেল পদের প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি পারচ্কারভাবে কোন 
ধারণা লাভ করতে পারছেন না এবং ছু বলতেও পারছেন না। বিলটা পড়বার 
সুযোগ হবার পরেও, গভর্নর-জেনারেল নিয়োগের বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে যে আসল 
কথাটা এতাঁদন ধ'রে জানতে চাওয়া হচ্ছে, সে জম্বন্ধে কছুই বলেননি। আরও 
কয়েক ঘণ্টা সময় তিনি এই অজূহাতে কাঁটয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর যেসব ঘাঁনষ্ঠ 
সহকমরট নেতা এখন রেফারেন্ডামের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁদের 
সঙ্গে এবিষয়ে একবার পরামর্শ করতে তনি ইচ্ছা করছেন। ৰ 

এতাঁদন ধ'রে দেরি কাঁরয়ে দেবার পর জিন্না শেষ পর্য্ত নিজেকে পাঁরচ্কার 
করতে পারলেন। এইবার স্পম্ট ক'রেই কথা বলতে পেরেছেন জল্না। "তান নিজের 
পক্ষেই রায় 'দিয়েছেন। 'জন্না জানিয়েছেন, পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেলের পদে 
স্বয়ং তিনিই নিয্্ত হতে চান। 

জন্না এখনো মনে মনে এই মোহ পোষণ করছেন যে, ১৫ই আগস্টের পরেও 

রকমের একটা পদ গ্রহণ ক'রে এবং বস্তুত একটা বায়বীয় উধর্বস্তরে থেকে দুই 
ডোঁমনিয়নের মধ্যে যাবতীয় বিষয় ও বস্তু সংগতভাবে ভাগাভাঁগ করার কর্তব্য 
পালন করা সম্ভবপর। 'জিন্না একথাও জানিয়েছেন যে, তিনি অনেকখানি তাঁর 
ব্যান্তগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের অনুরোধের চাপে পড়েই 
এ সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। 

কিন্তু প্র*ন হলো, কোন বন্ধ্যবর্গঃ তাঁদের নাম কি? এই প্রশ্ন করতে গিয়ে 
একটা কৌতুক অনুভব না ক'রে পারা যায় না, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর খখজলেও 
পাওয়া যাবে না। জিন্লা যা বলেছেন, তার বিপরণীতটাই হলো আসল সত্য। আমরা 
জানি, 'জিন্নার প্রবীণ সহকমাঁদের সকলেই এবং তাঁর শদভাকাতক্ষ যাঁরা আছেন, 
তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে জন্নাকে এই সনিবন্ধি পরামর্শ দিয়েছেন যে, পাকিস্থানের 
গভরন্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করা 'জল্নার উাঁচত হবে না। জিন্নার বন্ধৃবর্গ বরং 
তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, পাকিস্থানের প্রধান মল্ত্ীর পদে নিযন্ত থাকলেই 
'জিন্নার পক্ষে সেটা বোঁশ ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার ব্যাপার হবে। তাঁরা সকলেই 
এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন আছেন যে, সম্পাস্ত ভাগাভাঁগর ব্যবস্থায় ভারতের পক্ষে 
প্রথম থেকেই এবং স্বাভাবিকভাবেই একটা সুবিধা থেকে যাচ্ছে। আঁধকাংশ রাম্ট্রীয় 
সম্পান্ত ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যেই রয়েছে। সূতরাং মাউণ্টব্যাটেন যাঁদ আগামী আট 



১০২ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

মাস আগস্ট থেকে এরীপ্রল পরন্ত) দুই ডোঁমানয়নের যুস্ত গভর্নর-জেনারেল পদে 
নিষ্্ত থাকেন, তবে সেটা পাকিস্থানেরই পক্ষে অনেক স্মাবিধার ব্যাপার হবে। 

মাউন্টব্যাটেনও 'জন্বাকে খোলাখুঁলভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, এ সিদ্ধান্তের 
ফলে কি ক্ষাত হতে পারে, তা কি 'জন্না ভেবে দেখেছেন? 'জিল্না অত্যন্ত প্রসন্ন- 
ভাবেই স্বীকার করলেন- হ্যাঁ ক্ষাত হবে। পাঁকস্থান সম্ভবত তার প্রাপ্য সম্পাত্তর 
মধ্যে কয়েক কোটি টাকার সম্পান্ত হতে বণিত হবে, এই ক্ষাত। 

জিন্না স্পম্ট ক'রেই মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলেন যে, ১৫&ই আগস্টের পরে 
পাকিস্থানের গভরন্নর-জেনারেলের পদ ছাড়া অন্য কোন পদ তিনি গ্রহণ করতে পারবেন 
না। এ আভমত শুনিয়ে দিয়েও 'জন্না সঙ্গে সঙ্গে আবার এই কথাও বললেন যে, 

হন। কারণ, তা'তে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সৃজ্ঞু সম্পর্ক স্থাপনের ও রক্ষার কাজে 
বিশেষ সাহায্য হবে বলেই জিন্না মনে করছেন। 

গভরন্নর-জেনারেলের পদ, এই বিশেষ একটি বিষয় নিয়ে 'জিন্না তাঁর আচরণে 
একটা অনিশ্চয় ও অস্পম্টতার ভাব শেষ মৃহূর্ত পযন্ত বজায় রেখে এসেছেন 
এবং সব শেষে যা করলেন, সেটাও একটা অভাবিত ও বিস্ময়কর ব্যাপার। কেউ 
কল্পনাও করোনি যে, জিন্না সত্য সত্যই পাঁকস্থানের গভরন্নর-জেনারেল হবার ইচ্ছা 
পোষণ করছেন। আমরা সকলেই ধরে নিয়েছিলাম যে, নতুন ডোমিনিয়নের নিয়ম- 
তাল্লিক গভর্নর-জেনারেল না হয়ে 'জন্না বরং প্রধান মন্ত্রী পদেরই মর্যাদা ও ক্ষমতায় 
নিজেকে প্রাতাষ্ঠত করা বৌশ পছন্দ করেন এবং করতে বাধ্যও হবেন। এই কজ্পিত 
ধারণার উপরেই নির্ভর ক'রে আমরা এমনও অনুমান ক'রে ফেলোছিলাম যে, দুই 

পক্ষে সাাবধা লাভের যে সুযোগ আছে, সে সুযোগ গ্রহণ করতেই 'জিন্না চাইবেন। 
িল্তু শেষ পর্যন্ত বস্তুত যা দাঁড়াল, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে, জিন্না নির্জেকেই 
মনোনীত করে বসে আছেন এবং মাউন্টব্যাটেনকে মনোনঈত করেছেন একমান্র 
কংগ্রেস। এরকম সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করতে পারিনি এবং কখনো অনুমানের 
মধ্যেও স্থান দিইনি । 

আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো, এরকম অভাবিত অবস্থার মধ্যে এখন 'কি করা 
কর্তব্য? স্ব দিক বিবেচনা ক'রে সকলেরই এই অভিমত হলো যে, মাউণ্টব্যাটেনকে 
যে সর্তহীন অনুরোধ জানিয়েছেন কংগ্রেস, সে অনুরোধ রক্ষা করাই মাউন্টব্যাটেনের 
উচিত। আমরা 'স্থির করলাম যে, ১৫ই আগস্টের পর ভারত ডোমানিয়নের গভর্নর- 
জেনারেলের পদ গ্রহণে সম্মত হবার জন্য মাউন্টব্যাটেনকে আমরা বিশেষ জোর 
দিয়েই আমাদের অনুরোধ ও অভিমত জানাব। 

গরভর্নর-জেনারেল পদের ব্যাপারে ব্যবস্থা করবার সম্ভাব্য সব উপায় এখন মান্ত 
িতনাট উপায়ে এসে ঠেকেছে । (ক) পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল পদে জিম্লার 
এবং ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদে মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগে সম্মত হওয়া। 
কিংবা (খে) পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল পদে জিল্না এবং ভারতের গভরন্নর- 
জেনারেল পদে মাউণ্টব্যাটেন ছাড়া অন্য কোন ব্যন্তিকে মনোনীত করার জন্য কংগ্রেসকে 
বলা। অথবা গগ) এমন একটি নতুন নিয়মতান্মিক ব্যবস্থার ফরমৃলা উদ্ভাবন করা, 
ফর দ্বারা মাউণ্টব্যাটেন ঘূই ডোমিনিয়নেরই গভর্নর-জেনারেল হতে পারবেন, অথচ 



থাকা অথবা যাওয়া ১০৩ 

পাঁকস্থান রাষ্ট্রের পারচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জিনা যে ক্ষমতা নিজের হাতে 
রাখতে চাইছেন, 'জিন্নার সে ইচ্ছারও অনেকখানি পূরণ করা সম্ভবপর হবে। 

এরই মধ্যে আমি লন্ডনে এক টৌলিগ্রাম পাঠিয়েছি । টোলগ্রামে এই প্রস্তাব 
ক'রে পাঠিয়েছি যে, ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড পান্রকার পক্ষ থেকে একজন প্রাতাঁনাধকে 
ভারতে পাঠাবার জন্য পান্রকার সম্পাদককে অনুরোধ করা হোক। পান্রিকার প্রাঁতীনাঁধ 
যাতে ভারতের বর্তমান রাজনোতিক সমস্যা ও অবস্থার কয়েকটা প্রাথামক বিষয়ের 
বাস্তব তথ্য জেনে ও বুঝে যেতে পারেন, তারই জন্য এই অনুরোধ করা হয়েছে। 

ইভানং স্ট্যান্ডার্ড পাকা জম্প্রাত তাঁদের অভ্যস্ত ণবতাররকাঁগার'র এক 
বেপরোয়া হঠকাঁরতার নমূনা দোৌঁখয়েছেন। ইভানং স্ট্যান্ডার্ড একাট সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে তাঁদের পাঠকসমাজের কাছে এই তত্ব পাঁরবেষণ করেছেন : “ভারতে দুট 
ডোমিনিয়ন স্থাপন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। যাঁদ দুটি ডোঁমানিয়নই স্থাপন সম্ভবপর 
হয়, তবে একটি ডোমিনিয়ন স্থাপন সম্ভবপর হবে না কেন? সোজা কথায় বলা 
যায়, যাঁরা এই উদ্যোগে নিষুন্ত রয়েছেন, তাঁদের যাঁদ যথোপযুস্ত রাজনোতিক 
প্রাীতভার অভাব না হতো, তবে ভারতকে সহজেই 'ব্রিটিশ-নৃপাঁতির প্রাতি অখণ্ড 
আনুগত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ একটি ডোমিনিয়নে পরিণত করা সম্ভবপর হতো ।” 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রসঙ্গরমে আরও নানারকমের মন্তব্যের খোঁচাও আছে, 
'বজ্কানীকরণ', ণনতান্ত প্রীতিক্লিয়াশশীল উদ্যম" ইত্যাদি। ভারতের সমস্যা সমাধানের 
জন্য আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টাকেই নিন্দা ক'রে বলা হয়েছে যে, এটা একটা 'রাজনোৌতক 
নলাম' মান্র। 

দুঃখের কথা এই যে, যে 'িভারবুূক 'উদার সাম্রাজ্য, প্রাতষ্ঞঠার আদর্শে 
আন্তরিকভাবে ব*বাসী, তিনিই আমাদের চেষ্টার তাৎপর্য ?কছনমান্র বুঝতে পারছেন 
না। পৃঁথবীর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে তিনি উদার রাস্ট্রসমবায় প্রাতষ্তার আদর্শ 
সফল ক'রে তুলতে চান, আমরাও প্রাচ্যখণ্ডেও তারই প্রতিষ্ঠার আয়োজন করবার 
জন্য' একটা শুভ প্রেরণা নিয়েই কাজ ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য 
করাছি, বিভারব্রক এটুকুও উপলাব্ধ করতে পারছেন না। 

নয়াদিল্লশ, বৃহস্পাতবার, ওরা জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ বিকালে স্টাফের 
বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন তাঁর টোবলের চার দিকে উপাঁবষ্ট প্রত্যেককে এক এক করে 
ীজন্ঞাসা করলেন, গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণের বিষয়ে প্রত্যেকে কি আঁভমত 
পোষণ করেনঃ একজন ছাড়া প্রত্যেকেই জানয়ে দিলেন যে, ভারত, পাঁকস্থান 
এবং ব্রিটেনের স্বার্থ ক্ষুপ্ন না করতে হলে মাউন্টব্যাটেনকে অবশ্যই কংগ্রেসের প্রস্তাবে 
সম্মত হয়ে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করতে হবে। এটা তাঁর 
কর্তব্য। 
 মাউশ্টব্যাটেন বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। কারণ, আমরাই এর আগে 

াজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত করোছলাম যে, কোন একাঁট 
ডোমিনিয়নের রাম্্রীয় দায়িত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ও সরকারাভাবে যুস্ত হয়ে পড়া 
মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে উঁচত হবে না। দুই পক্ষের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন যে নিরপেক্ষ 
[িচারকর্তার উপযোগণ ভূমিকা গ্রহণ ক'রে রয়েছেন, সে ভূমিকা বর্জন করা মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের উচিত হবে না। আমাদের এই আভমতের কথা মাউশ্টব্যাটেন জানতেন। 
তাই আমাদের নতুন আঁভমত শুনে এবং আমাদের এরকম সাঁম্মীলতভাবে একমত 
হতে দেখে মাউশ্টব্যাটেনের পক্ষে 'বাস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু অবস্থার 



এখন এটা স্পম্ট ক'রে বুঝেছি যে, পাকিস্থানের গভরন্নর-জেনারেলের পদে 
নিজেকেই প্রাতিষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা ক'রে 'জল্না সম্পূর্ণরূপে একটা নতুন 
অবস্থা সৃন্টি করেছেন। 

এইবার আমার উত্তর দেবার পালা । আমাকেও জিজ্ঞাসা করলেন মাউন্টব্যাটেন, 
এ বিষয়ে আমার মত কি ? 

আমার বন্তব্য আম লিখেই নিয়ে এসোছিলাম। গভর্নর-জেনারেলের পদ সম্পর্কে 
ব্যবস্থা করার বিষয়ে যে তনাঁট সম্ভাব্য উপায় আমরা গতকালই বিবেচনা করোছিলাম, 
আমার বন্তব্যে প্রধানত সেই 'তনাট উপায়েরই কথা আম উল্লেখ করেছি। এই 
তন উপায়ের কোন একাট উপায়ে যাঁদ সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে বৃহত্তর জন- 
মতের উপর তার কি প্রাতীক্লিয়া হবে, আম বিশেষভাবে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে 
আমার বন্তব্য রচনা করোছ। আমার বন্তব্য : 

“একটা বাজে কথা রাজনীতিক মহলে খুবই বোঁশ প্রচারিত হয়েছে যে, ক্ষমতা 

এবং কংগ্রেসের ব্রিটিশাবরোধী মনোভাব ও দৃাষ্টিভঙ্ঞী আত দ্রুত আরও বোৌশ 
প্রবল হয়ে উঠবে। ীকল্তু এটা নিতান্তই বাজে ধারণা। এরকম আশঙ্কা যে 
নিতান্তই 'ভাত্তহীন, সেটা ইতিমধ্যেই 'নঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়ে 'গয়েছে। 
মাউন্টব্যাটেন, কলাভল এবং নাই, এই তিন 'ব্রাটশকেই আত গুরুত্বপূর্ণ এবং 
দায়িত্বশীল পদে নিষুস্ত করবার ইচ্ছা কংগ্রেস ঘোষণা করেছেন। এর পর আর 
ওধরনের সমালোচনার কোন 'ভীত্ত থাকে না। 'ব্রাটশের বিরুদ্ধে সত্তর বছর ধ'রে 
সংগ্রাম করার পর আজ কংগ্রেস তার সাফল্য ও জয়লাভের মুহূর্তে স্বেচ্ছায় ও 
স্বতঃপ্রণোঁদত আগ্রহে কয়েকজন ইংরাজকেই ভারতে এইভাবে দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার 
দিয়ে ধ'রে রাখতে চাইছেন, এ ঘটনা ব্রিটিশেরই মর্যাদার দিক 'দয়ে একটি বৃহৎ 
তআৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । 

“কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আমন্নণে বস্তুত '্রিটিশ-ভারত সম্পকেরেই একি 
নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। এর ফলে নতুন ভারতের সঙ্গে আমরা আরম্ভেই 
এমন এক সম্পর্কের সূত্র রচনার সুযোগ পাচ্ছি, যার বাস্তব সুফল আমাদের আশার 
সীমাও ছাঁড়য়ে যাবে। মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভন্র-জেনারেল হলে লোকে 
ধারণা করবে যে, মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছেন, এমন 
আশঙ্কাও কেউ কেউ প্রকাশ করছেন। কিন্তু এ আশঙ্কাও অমৃূলক। কারণ 
মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গরভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলে শুধু কংগ্রেসের 
অনুরোধ রক্ষা করা হবে না, 'জন্নারও অনুরোধ রক্ষা করা হবে। 'জন্নাও ঠিক 
এই ব্যবস্থাই চাইছেন। নতুন ভারত রাষ্ট্রের উচ্চতম পদে মাউন্টব্যাটেন "নিযুক্ত 
থাকলে বরং জনমতে স্বাভাঁবকভাবেই এই ধারণা দৃঢ়তর হবে যে, ভারত ও 
পাকিস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধের পথে না গিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার 
পথেই চাঁলত হবার সূযোগ পাবে। বর্তমান অবস্থায় ভারতে মাউন্টব্যাটেনের 
অবস্থান বস্তুত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষার শ্রেণ্ঠ উপায়। তাছাড়া বৃহত্তর 
জনমতের ক্ষেত্রে এই বিশবাসও দেখা দেবে যে, সম্পাত্ত ভাগ্াভাগির ব্যাপারে কোন 



| 

থাকা অথবা বাওয়া ১০৫ 

বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাঁদ মান্রাছাড়া দাবী উত্থাঁপত হয়, তবে মাউণ্টব্যাটেন 
স্বাভাবিকভাবেই সে দাবার প্রাতবন্ধক হবেন। 

“আর একটা কথা উঠেছে। জিন্না তাঁর বর্তমান মনোভাব এবং পূর্ণ ক্ষমতা 
প্রয়োগের আঁধকার নিয়ে পাঁকস্থানের গভর্নর-জেনারেল হবেন, আর মাউণ্টব্যাটেন 
হবেন ভারতের 'নয়মতান্মিক গভর্নর-জেনারেল। এই অবস্থায় মাউন্টব্যাটেন ভারত- 
পাকিস্থান সম্পর্কের উপর এমন কিছুই প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না। এই 
য্যান্তর সারবন্তা অবশ্য কিছুটা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এটা হলো ভিন্ন সমস্যা, 
এর জন্য জনমতের দক থেকে কোন সমস্যা দেখা দেবে না। কোন সন্দেহ নেই 
যে, নিয়মতান্ত্িক বিধান অনুসারে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ভারতের 
গভরন্নর-জেনারেল হওয়ায় তাঁর পক্ষে ভারত-পাক সম্পর্ক প্রভাবিত করার সুযোগও 
সীমাবদ্ধ হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সত্যও ব্যাপকভাবেই স্বীকৃত হবে যে, 
ভারত-পাক সম্পর্ক প্রভাবিত ও উন্নত করার 'কিছ-মাত্র যোগ্যতা যাঁদ কারও থেকে 
থাকে, তবে একমান্র মাউশ্টব্যাটেনেরই আছে। এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেন যা করতে 
পারবেন, তার চেয়ে বোশ কিছু করবার সাধ্য অন্য কারও নেই। কারণ, এই 
সঙ্কটের কালে জন্নার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ মাউন্টব্যাটেনের 
হয়েছে, সে আঁভজ্ঞতা অন্য কারও নেই। 
“সমালোচকের আর একটি প্রশ্ন হলো, মর্যাদার প্রশ্ন। এই য্ান্ত দেখানো 

হচ্ছে যে, ব্রিটিশ-নপাঁতর প্রাতিভূ হয়ে ভাইসরয়ের পদে 'যাঁন আঁধান্ঠত ছিলেন 
শতনি ভারত ডোমানয়নের গভর্নর-জেনারেল হচ্ছেন। সে ভারত আবার সমগ্র ও 
অখণ্ড ভারত নয়। পাকিস্থান নামে বিরাট একটা অংশ বাদ 'দয়ে 'ভারত 
ডোঁমানয়ন' নামে পাঁরাঁচিত একটা অংশের গভর্নর-জেনারেল। এ ব্যাপার মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের ব্যান্তগত মর্যাদার দিক 'দিয়ে বস্তুত নেমে যাওয়ার ব্যাপার। কিন্তু আম 
মনে করি, এই য্ান্তও অর্থহীন। কিসের থেকে, কোন্ অবস্থা থেকে নেমে যাচ্ছেন 
মাউন্টব্যাটেন?ঃ দেখতে হবে, মাউন্টব্যাটেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছেন। 
তিনি এসেছেন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে এবং 'ব্রটিশের সঙ্গে ভারতের এক নতুন 
সম্পর্কের অধ্যায় আরম্ভ ক'রে 'দিয়ে যেতে । 'শেষ ভাইসরয়ের' মর্যাদা প্রাতাষ্তিত 
করতে তিনি এখানে আসেনান। তাঁর কাজ অতাঁতের কোন বস্তুকে সুরাক্ষত 
করা নয়, তিনি নতুন ভবিষ্যতের সূচনা ক'রে দিতে এসেছেন। সূতরাং বিশেষ 
জোর দিয়েই বলতে পারা যায়, মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা থেকে নেমে যাওয়ার কোন প্রশ্ন 
এক্ষেত্রে নেই। 

“১৫ই আগস্ট তারিখে মাউণ্টব্যাটেন যাঁদ ভারতে অন্য কোন ব্যান্তকে গভর্নর- 
জেনারেলের পদে দেখতে পান এবং তাঁর হাতে কার্যভার ছেড়ে 'দয়ে চলে যান, 
তবেই বরং মাউন্টব্যাটেনের আচরণ সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। সমস্ত সমস্যা 
যখন উদ্বেলিত হয়ে ঘটনাতরঞ্গের চূড়ায় গিয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় মাউন্ট- 
ব্যাটেনের চলে যাওয়ার অর্থ এই হবে যে, তিনি পাঁরণামের সব দায়িত্ব এঁড়য়ে সরে 
পড়েছেন। লোকে জানবে যে, কংগ্রেস মাউণ্টব্যাটেনকে কোন সর্তেই আবদ্ধ না ক'রে 
ভারতের গভরন্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণে অনুরোধ করেছিলেন, অথচ মাউন্টব্যাটেন 
সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রে চলে গেলেন। এর ফলে নানা রকম বিরম্ধ সমালোচনা 
ক্রমেই পুঞ্জীভূত হতে থাকবে এবং যেমন বর্তমান, তেমান ভাবষ্যতেও এই 
সমালোচনার জেরও চলতে থাকবে। এর ফলে মাউণ্টব্যাটেনের উপর এই অপবাদ 
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আরোপিত হবে যে, তিনি সব কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পিছনে ফেলে রেখে সোজা 
পাঁলয়ে গেলেন।” 

আমার বন্তব্য শেষ করলাম। এর পর বৈঠকে পবাঁবধ 'বিষয়' আলোচিত হলো । 
দেশ বিভন্ত করার প্রসঙ্গে এখন কুকুরের ক্লাব, বিভন্ত করার প্রসঙ্গও এসে পড়ছে। 
সত্য সত্যই এই রকম একটা প্রস্তাব দপ্তরে এসে পৌছেছে । সুতরাং এখন আমরা 
বস্তুত এই প্রম্নেরই সম্মুখীন হয়োছ--ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্পাশ্ত ভাগ করতে গিয়ে 
কি একটা “কুকুরের ক্লাব" পর্য্তি ভাগ করতে হবে? সম্পান্ত ভাগ করার বিষয়ে 

এই প্রন্ন ক'রে এবং পরামর্শ চেয়ে পাঠাচ্ছেন যে, দেশ যখন খান্ডত হতে চলেছে, 
তখন তাঁরা তাঁদের সম্পান্ত সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেনঃ কুকুরের ক্লাব ভাগ 
করার প্রস্তাব এই ধরনেরই মনোভাবের একটা নমননা। 

নয়াদিল্লীী, শক্রবার, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা 
ঘটনা হয়ে গেল। অন্তর্বরাঁ গভন“মেন্টের ভাঁবষ্যং সঙ্কট পাঁরহারের জন্য মাউণ্ট- 
ব্যাটেন অন্তর্বতাঁ গভর্নমেণ্টেরই সকল সদস্যকে পদত্যাগ করবার জন্য নির্দেশ 
দান করেছেন। মান্্রসভায় কংগ্রেস ও লীগ, উভয় পক্ষেরই সদস্যদের পদত্যাগ 
করতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন পদত্যাগী প্রত্যেক সদস্যকে পুনরায় 

না পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহত হয়। 
মাউণ্টব্যাটেন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, সেটা বস্তুত কালক্ষেপ করবার একটা 

ব্যবস্থা মান; এর দ্বারা অবশ্য সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হবে না। কিন্তু এ কাজ 
না ক'রে মাউন্টব্যাটেনের উপায় 'ছিল না, কারণ অন্তর্বতর্শ গভর্নমেন্টের অন্তার্বরোধ 
অত্যন্ত বিসদৃশ রূপ গ্রহণ করেছে। অন্তর্বতরট গভরন্মমেন্টের ভিতরে দুই পক্ষের 
1বরোধের ব্যাপার যেমন জাঁটল তেমনি বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পেশছেছে। ওরা 
জুনের পাঁরকজ্পনা গৃহীত ও সমার্থত হবার পর থেকেই মাউশ্টব্যাটেনকে দুটি পরস্পর- 
বরোধাী পক্ষের দ্বন্দ ও সংঘাতের চাপে পড়তে হয়েছে। মুসালম লশগকে লক্ষ্য 
ক'রে প্যাটেল এই আভযোগ করেছেন_“যাঁদ আপনারা দেশের শাসনকার্য চালাতে 
না চান তবে অন্তত আমাদের চালাতে দিন।” কংগ্রেস পক্ষ থেকে বার বার যেসব 
আঁভযোগ করা হচ্ছে, তার মধ্যে প্যাটেলেরই এই মূল আঁভযোগ আরও জোর 'দয়ে 
সমর্থন করা হয়েছে। কংগ্রেসের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে জিল্লাও তাঁর মনের 
কথা বিশেষ জোর দিয়েই জানিয়েছেন- মূসালম লাগ পক্ষের একজন মল্লীকেও 
যাঁদ অপসারিত করা হয়, তবে মৃসালম লীগ পক্ষের সকল মল্ত্ই একসঙ্গে পদত্যাগ 
করবেন। এর দ্বারা মুসালম লীগের পক্ষ থেকে এই সত্যই স্পম্ট ক'রে বুঝিয়ে 
দেওয়া হবে যে, তাঁরা কোন ব্যাপারে আর সহযোগিতা করতে পারবেন না এবং 
দেশখণ্ডনের সমগ্র উদ্যোগের সকল ব্যবস্থার ও কাজের দাঁয়ত্ব তাঁরা হাত থেকে 
ধূয়ে ফেলবেন। কোন বিষয়ে লীগকে দায়ী করবার আর কোন য্যান্ত থাকবে 
না। মাউণ্টব্যাটেন উপলব্ধি করতে পেরেছেন, লগ যাঁদ এরকম কোন ব্যাপার ক'রে 
বসে, তাহলে ভারতের শান্তি এবং পাকিস্থানের প্রাতিষ্ঠার ভরসা, উভয়ই 'বিনস্ট হবে । 

দেখতে পাচ্ছি, কংগ্রেস আর দেরি করতে রাজ নন। এই মূহূর্তেই নিজেকে 
নিজের ঘরের মালিক ক'রে ফেলবার দাবী করছেন কংগ্রেস। দাবীর জোরও 'দিন 
দন বাড়ছে এবং নেহরুও কংগ্রেসের এই দ্বাবীর প্রভাব থেকে নিজেকে মৃস্ত রাখতে 
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পারছেন না। তিনিও কংগ্রেসের এই মনোভাব এবং দাবী সমর্থন করছেন। 
অন্তর্বতরঁ গভনমেস্টের এই আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও হানাহানির প্রকোপে পড়ে নেহরু 
বস্তুত হাঁপয়ে উঠেছেন। অন্তর্বতরঁ গভনমেন্টে লীগ মল্লীদের এখনো থাকবার 
কি ষৌন্তকতা আছে, এই প্রশ্নের দাবীতেই নেহরু গত সপ্তাহে পদত্যাগ করার 
জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। 

লীগ মন্ীরা দপ্তর ছাড়তে রাজ নন। যাঁদ এমন কোন ব্যবস্থার পনর 
পাঁরকজ্পিত হয় যে, লীগ মল্লীদের হাত থেকে এখন দপ্তরের ভার 'ছাঁড়য়ে নেওয়া 
হবে, তবে সে ব্যবস্থা 'জন্না স্বীকার করবেন না। 'জন্বা প্রথমেই জানয়ে রেখে 
দয়েছেন যে, এ ধরনের কোন প্রস্তাব উত্থাপত হলে তিনি সোজাস্ীজ প্রত্যাখ্যান 
করবেন। 'জিন্নার মতে, এ ধরনের প্রস্তাব বস্তুত লীগকে অপমান করারই প্রস্তাব । 

'জন্নার এই মনোভাব লক্ষ্য ক'রে মাউন্টব্যাটেন অন্য ধরনের এমন একটি 
ব্যবস্থার প্রস্তাব রচনা করলেন, যার মধ্যে লীগ কোন অপমানের কারণ বা যুক্তি 
খ'জে পাবেন না। এই ব্যবস্থার প্রস্তাব ঘোষণা করার জন্য সংবাদপন্রে প্রকাশের 
উদ্দেশ্যে একটা বিবৃতিও রচনা ক'রে ফেললেন মাউন্টব্যাটেন। 'জন্না যখন 
দেখলেন যে, 'লীগের অপমানের, প্রশ্ন তুলে আপাঁন্ত করার কোন যান্ত আর পাওয়া 
যাচ্ছে না, তখন জিল্না তাঁর আপা্তর য্ন্তও সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেললেন। 'জন্না 
বললেন, মাউন্টব্যাটেনকে এই নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাবে তান বাধা দেবেন, কারণ 
এ প্রস্তাব ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে বিধিসঙ্গত নয়। 

এ য্যান্ত শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মাউশ্টব্যাটেন এবং এরকম একটা য্যন্ত 
যে থাকতে পারে সেটাও তিনি ভেবে দেখেনান। জিন্নার কথা নিতান্ত আকাঁস্মক- 
ভাবেই মাউন্টব্যাটেনকে মনে পাঁড়য়ে দিল যে, আর একটা দিক ভেবে দেখবার প্রয়োজন 
এবং দায়িত্ব আছে, কারণ লণ্ডনে খোঁজ নিয়েও মাউন্টব্যাটেন জানলেন যে, ১৯৩৫ 
সালের আইনের উপর নির্ভর ক'রে জিল্না যে আপাত্ত ও আভযোগ করছেন, তার 
যথেন্ট য্বান্তগত 1ভাত্ত আছে। মাউন্টব্যাটেন উপলাব্ধ করলেন, ভারতীয় স্বাধীনতা 
বিল আইনে পাঁরণত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ভারত গভর্নমেন্টকে পুনর্গঠিত 
করবার কাজে হাত দেওয়া সম্ভবপর নয়। 

আজকের স্টাফের বৈঠকেও আমরা গভর্নর-জেনারেলের পদ সম্পর্কে আলোচনা 
করলাম। ১৫ই আগস্টের পর শুধু ভারত ডোমিনিয়নেরই গভর্নর-জেনারেলের পদে 
মাউণ্টব্যাটেন নিযুস্ত থাকতে পারেন কি না এবং থাকলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার কি 
ফল হতে পারে, এই বিষয়াট আজকের বৈঠকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হলো। 
মাউণ্টব্যাটেনের মনে এাঁবষয়ে ঘোর সংশয় এখনো রয়েছে এবং আমরা এখনো সে 
সংশয় দূর করতে পারাছ না। মাউন্টব্যাটেন এই ভয় করছেন যে, ভারতের গভনর- 
জেনারেল হলে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় তাঁকে অনেক অস্মাবধায় পড়তে 
হবে। 'তাঁন এমন কোন পদ গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করছেন না, যে পদে থাকলে 
তাঁর কাজ ও কর্ক্ষমতার নিরপেক্ষতা খার্বত হবার সম্ভাবনা আছে এবং যার ফলে 
হিন্দ ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যে আস্থা ও শুভেচ্ছা তিনি এরই মধ্যে অন 
করতে পেরেছেন, সেটা সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হবে। 

মাউণ্টব্যাটেন এখন লশ্ডনের পরামশের আশায় রয়েছেন। তিনি ভ্রিটিশ গভর্ন- 
মেণ্টের কর্তৃস্থানীয় সকলেরই পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছেন। ইংলশ্ডের নূপাঁত এবং 
প্রধান মন্দ থেকে আরম্ভ ক'রে নীচের দিকের সকল কর্তাব্যান্তর পরামর্শ সরকারীভাবে 
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পাওয়ার পর মাউশ্টব্যাটেন তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। মাউণ্টব্যাটেন এই 
রকমও মনে করছেন যে, ভারত গভর্নমেন্ট তাঁকে হয়তো ভুল বুঝবেন। ভারত 
গভর্নমেন্ট মনে করবেন যে, মাউন্টব্যাটেন তাঁদের বিভ্রান্ত করেছেন। একথা অবশ্য 
1তনি স্বীকার করছেন যে, বর্তমান গভন“মেন্ট তাঁর সম্পর্কে এরকম ধারণা যাঁদ করেন, 
তবে সেটা অসঙ্গত কিছু হবে না। ভারত গভনমেশ্টের পক্ষে এ ধারণা করা খুবই 
স্বাভাবিক এবং সঙ্গত যে, যুন্ত গভর্নর-জেনারেলের পদাঁটকেই একমান্র কাম্য মনে 
ক'রে এবং সে পদ লাভের সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে মাউন্টব্যাটেন অন্য পদকে নিতান্ত 
মূল্যহীন বলে উপেক্ষা করলেন এবং গভর্নমেন্টকে এরকম একটা অপ্রস্তুত অবস্থায় 
ফেললেন। 

অগত্যা মাউণ্টব্যাটেন এই ব্যবস্থা করলেন যে, ইসূমে আবিলম্বে লণ্ডন চলে 
যাবেন। পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল গৃহীত হবার সময় ইস্মেকে সেখানে 
থাকতে হবে। 'বটিশ গভর্নমেন্টের কোন বিষয়ে ?কছ জানবার প্রয়োজন হলে সেটা 
ইস্মের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সরকারীভাবেই গ্রভনমেন্ট জেনে নিতে পারবেন। 
ণকন্তু এটাই ইসমের লণ্ডন যাওয়ার একমান্র উদ্দেশ্য নয়। আর একট কাজের 
দায়িত্ব নিয়ে ইস্মে যাচ্ছেন। ১৫ই আগস্টের পর মাউন্টব্যাটেনের ভারতে থাকা উাঁচত 
হবে অথবা ইংলশ্ডে ফিরে আসাই উচিত হবে, এ বিষয়ে 'সর্বোচ্চ' কর্তৃপক্ষের গোপন 
পরামর্শ ও নির্দেশ সংগ্রহ করবেন ইসমে। আমাকেও ইসমের সঙ্গে যেতে হবে। 
আমার কাজ হবে, এই সুযোগে সংবাদপন্র এবং অন্যান্য মহলের মনোভাবের উপর 
লক্ষ্য রাখা । গ্ভর্নর-জেনারেল নিয়োগের সমস্যায় যে 'নতুন অবস্থা” দেখা দিয়েছে, 
সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রচার ক'রে লপ্ডনের প্রাতিক্রিয়া ও জল্পনাকে সংযত করার 
চেস্টাই আমাকে করতে হবে। 

লণ্ডন, সোমবার, ৭ই জুলাই, ১৯১৪৭ সাল : ভাইসরয়ের ইয়র্ক বানের আরোহী 
হয়ে আমরা শানবার অপরাহেই পালম ছেড়ে রওনা হয়ৌোছ। আজ চায়ের সময় 
নর্থহল্টে একবার নামলাম এবং সন্ধ্যা ছটা বাজবার আগেই ইসূমেকে দেখা গেল, দশ 
নম্বর ডাউীনিং স্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রী এটালর সঙ্গে বসে তান আলোচনা করছেন। 
সমস্যাটা বুঝতে এটলির একটুও দেরি হয়নি। এটি এই আভমত প্রকাশ করলেন 
যে, সমস্যায় যে নতুন ও দুরূহ অবস্থা দেখা 'দয়েছে, তাতে মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে 
ভারতে থেকে যাবার প্রয়োজননয়তা একটুও কমোন, বরং আরও বেড়েই গিয়েছে বলা 
যায়। 

লণ্ডন, মঙ্গলবার, ৮ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল : গতকাল ডিনারের পর দশ নম্বর 
ডাউীনিং স্ট্রীটে এক বৈঠকে যোগদান করলেন ইস্মে এবং মাঝরান্র পার ক'রে 'দিয়ে 
তবে বৈঠক শেষ হলো। ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলে ব্যান্তগতভাবে 
মাউণ্টব্যাটেনকে যে নতুন অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, মল্লীরা সেই বিষয়ে আলোচনা 
করলেন। বর্তমানে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পদাধিকার অন্সারে যে ভূমিকায় নিজেকে 
প্রাতম্ঠত রেখেছেন, সেটা হলো বস্তুত 'নরপেক্ষ সাঁলশকারীর ভূমিকা। কিন্তু 
ভারতের গভন“র-জেনারেল হলে মাউণ্টব্যাটেন স্বাভাবকভাবেই তাঁর এই নিরপেক্ষ 
সালিশকারীর ভূমিকা এবং যোগ্যতা থেকে বিচ্যুত হবেন, কারণ তখন তাঁকে একটি 
রাষ্ট্রের স্বার্থ ও দায়িত্বের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যান্ত করে ফেলতে হবে। 
নিরপেক্ষতার ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে তাঁকে একটা পক্ষতুন্ত অবস্থা স্বীকার কারে 
নিতে হবে। এই অবস্থায় দুই ডোমনিয়নের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ ও মতভেদ 
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দেখা দিলে নিরপেক্ষতার মর্যাদা নিয়ে মীমাংসার জন্য কোন চেম্টা করাও মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠবে। এই ধরনের সংশয় মন্দের কথায় এবং 
আলোচনায় ফুটে উঠলেও সকল মল্ত্রীই মোটামুটিভাবে মাউন্টব্যাটেনের ভারতে থাকার 
পক্ষেই মত দিলেন। বৈঠকের সাধারণ আভমত এই দাঁড়াল যে, গভর্নর-জেনারেলের 
পদ গ্রহণ করার জন্য মাউন্টব্যাটেনকে কংগ্রেস যে অনুরোধ করেছেন, বর্তমান অবস্থায় 
সে অনুরোধ রক্ষা করাই মাউণ্টব্যাটেনের উাঁচত হবে। এটালি এমনও বললেন যে, 
অন্য কেউ নয়, একমাত্র মাউন্টব্যাটেনই এই সমস্যার মধ্যেই কাজ ক'রে যাবার ক্ষমতা 
রাখেন। ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদে মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ সমর্থন ক'রে 
'লয়াকং লাখতভাবে মুসালম লীগের যে মনোভাব জানিয়ে 1দয়েছেন, িয়াকতের 
সেই পন্্রও মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে ইস্মে পেশ করলেন। মুসালম লশগের এই 
মনোভাবের পাঁরচয় পেয়ে গভনমেণ্ট খুবই খুশি এবং আশান্বিত হলেন। শেষ 
পর্যন্ত বস্তুত এই দেখা গেল যে, মাউশ্টব্যাটেনকে' একটি রাম্ট্রের পক্ষে থাকবার জন্য 
দুই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই অনুরোধ করা হয়েছে। 

এর পর ইস্মেকে আর এক পক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হতে হলো। আজ সকালে 
এটাঁল বিরোধী দলের নেতাদের এক বৈঠকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান জানালেন-_ 
স্যালিসবোর, ম্যাকীমলান, বাটলার, স্যামুয়েল এবং ক্রেম ডোঁভস। বিরোধীদের এই 
বৈঠকে সমস্যার বিষয়টি বর্ণনা করলেন ইসমে। 

ইস্মের কাছ থেকে সমস্যার ববরণ শুনে নিয়ে বিরোধী পক্ষের নেতারা তারপর 
এক এক ক'রে তাঁদের মত প্রকাশ করলেন। 

প্রথমে কথা বললেন লর্ড স্যামুয়েল। এর আগে লশ্ডনে আমারই ফ্ল্যাটে একাঁদন 
মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্কমে স্যামুয়েল যে কথা বলেছিলেন, 
আজও তিনি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। দুই ডোমিনিয়নের দুই গভর্নর- 
জেনারেলের উপরে ভাইসরয়ের মর্যাদা নিয়েই পাঁরচালকপদে মাউন্টব্যাটেন আঁধাম্ঠিত 
থাকবেন, এইরকম একটি ব্যবস্থাই কল্পনা করেছিলেন স্যামূয়েল। আজকের সভাতেও 
[তিনি তাঁর কল্পত এই ব্যবস্থার কথাই উত্থাপন করলেন এবং তাঁর প্রস্তাবে সকলকে 
সম্মত করাবার জন্য পাঁড়াপশীড়ও কম করলেন না। 

কিন্তু সভার সাধারণ আঁভমত এই হলো যে, এখন আর ও-ধরনের ব্যবস্থার প্রস্তাব 
কাজের দিক দিয়ে নিতান্তই অবান্তর, কারণ যে সময়ে এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য 
চেস্টা করার সুযোগ ছিল, সে সময় পার হয়ে গয়েছে। বর্তমান অবস্থায় স্যামুয়েলের 
প্রস্তাব কার্যে পাঁরণত করা সম্ভবপর নয়। এসব যুক্তি ছেড়ে দয়েও বলা যায়, 
স্যামুয়েলের প্রস্তাব কংগ্রেস কখনই সমর্থন করতে পারবেন না। 

ভারতের গভনর-জেনারেলের পদ মাউণ্টব্যাটেনের গ্রহণ করা ডীচত, এ প্রস্তাবের 
পক্ষে লিবারেল নেতারা অবশ্য তাঁদের পূর্ণ আন্তাঁরক সমর্থন জানালেন। কিন্তু 
রক্ষণশশীল দলের নেতারা এরকম স্পম্ট ক'রে কোন সমর্থন জানাতে পারলেন না। 
তাঁরা বললেন ষে, ব্যান্তগতভাবে তাঁরা প্রত্যেকেই যাঁদও এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভাবেই 
সমর্থন করেন, কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে এখনই কোন কথা দিতে পারেন না। চার্চল 
এবং ইডেনের সঞ্চে পরামর্শ না ক'রে কোন সুনার্দস্ট আভমত বা প্রাতশ্রাতি দেওয়া 
তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 

চার্চিল সম্প্রাত রোগ থেকে সেরে উঠেছেন এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পুনর্লাভের 
জন্য এখন চার্টওয়েলে দিন যাপন করছেন। ইডেনও বিশেষ কারণে আজকের সভায় 
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উপস্থিত থাকতে পারেননি। এটাঁলি প্রস্তাব করলেন, ইসৃমেরই এখন সোজা 
চার্টওয়েলে গিয়ে চাঁ্চলের সঙ্গে দেখা করা উচত। 

দের করলেন না ইস্মে এবং সোজা চার্টওয়েলে 'গিয়ে চা্চলের সঙ্গে দেখা 
করলেন। আলোচনা হলো। 

ইসূমের মনে সম্ভবত এইরকম একটা আশঙ্কা ছিল যে, চার্টিলের সঙ্গে এ 
সাক্ষাৎ সুখের ব্যাপার হবে না এবং আলোচনার ফলও সাবধের হবে না। শকন্তু 
এই মহৎ ব্যান্তর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইস্মের মন থেকে সে আশঙ্কার ছায়া নিশ্চিহ 
হয়ে গেল। চার্টিল বললেন, 'জিন্না নিজেই পাকিস্থানের গভরন্নর-জেনারেল হবেন 
বলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তাতে 'অবস্থার, আদৌ কোন পাঁরবর্তন ঘটে গয়েছে বলে 
[তান মনে করেন না। তারযোগে ভাইসরয়কে জানিয়ে দেবার জন্য চার্টল তখনই 
তাঁর বন্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে একটি 'বার্তা” ইস্মের হাতে 'দয়ে দলেন। 

মাউণ্টব্যাটেনের কাছে প্রোরত চার্চলের বার্তর মর্ম হলো : গভরনমেন্টের কাছ 
থেকে সকল বিষয়ে তথ্য জানবার ও গ্রহণ করবার এবং গভন“মেন্টকে পরামর্শ দেবার 
যে আঁধকার নিয়মতাল্তিক গভর্নর-জেনারেলের আছে, সে আঁধকার সীমাবদ্ধ নয়। 
এই আঁধকারের উপর নিজেকে প্রাতীষ্তভত রেখে মাউশ্টব্যাটেন তাঁর নতুন গভরননমেন্টকে 
যে সাহায্য করতে পারেন, সেটা না-করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। অবশ্য মাউন্ট- 
ব্যাটেনকে এমনও অবস্থায় পড়তে হতে পারে যে, নিয়মতাল্ত্িক গভর্নর-জেনারেল 
হয়েও তান গভরন্নমেন্টের কোন কাজে আসছেন না এবং কোন সাহায্যও করতে 
পারছেন না। কখন এবং কোন্ অবস্থা দেখা দিলে গভনমেন্টের সাহায্যে 
মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে আর ছু করবার উপায় থাকবে না, সেটা উপলাব্ধী করা 
মাউণ্টব্যাটেনেরই বিচারব্যাদ্ধর উপর নির্ভর করে। ১৫&ই আগস্টের পরেও ভারতের 
গভর্নর-জেনারেলের পদে থাকলে মাউন্টব্যাটেন সাম্প্রদায়ক বরোধ প্রশমনে, দেশীয়. 
রাজন্যদের স্বার্থরক্ষায় এবং কমনওয়েল্্থের প্রাতি ভারতের আগ্রহ দৃঢ়তর করার 
ব্যাপারে তাঁর প্রাতিভা ও প্রভাব কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন। এসব কাজের 
রাজনৌতিক লাভের দিকটার উপরেই চার্চিল বিশেষভাবে মাউণ্টব্যাটেনের দৃম্টি 
আকর্ষণ করেছেন। চার্চল মনে করেন, রাজনীতির দিক দিয়েই মাউন্টব্যাটেনের 
পক্ষে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করার বিশেষ একটা মূল্য আছে। 

অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন ইস্মে এবং চাঁর্চলের বার্তা তৎক্ষণাৎ বেতারে 'দিল্লশতে 
পাঠিয়ে দিলেন। দ্ুুত লন্ডনে ফিরে এসে চার্টিলের সহকমর্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করলেন ইস্মে এবং চাঁর্চলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা এবং 'দল্লনীতে প্রেরিত 
চার্চলের বার্তার কথাও জানিয়ে দিলেন। 

চার্চল সংস্পম্টভাবেই তাঁর আভমত জানয়ে দিয়েছেন এবং সেই প্রসঙ্গে অন্য 
যেসব কথা তাঁর এই বার্তায় উল্লেখ করেছেন, তাতে এক মহৎ মানুষের উদার দৃষ্টির 
বিস্ময়কর পাঁরচয় পাওয়া যায়। 'নিখঃত য্বান্তর সঙ্গে নিজের মনের আসল কথাঁটিকে 
ব্ন্ত করার এবং জটিল ঘটনা ও সমস্যার ভিতর থেকে আসল কাজের বিষয়টি দ্রুত 
খজে বের ক'রে নেবার যে ক্ষমতা চার্চলের আছে, মাউন্টব্যাটেনের কাছে প্রোরত তাঁর 
এই বাণশীটিই তার একাঁট সার্থক উদাহরণ। চাঁ্টচলের বন্তব্য শুনবার পর প্রত্যেকেই 
আশ্বস্ত হয়েছেন বলে বুঝতে পেরোছ। 

প্রত্যেক দিনেরই এক একটি ঘটনায় একটা 'বিষয়ে আমিও নিঃসংশয় হয়ে যাচ্ছি 
ঘরোয়া আলাপ ও আলোচনার দ্বারা কুটনোৌতক কাজ কত সহজে ও সমম্ঠূভাবে 



থাকা অথবা যাওযলা ৯৯১৯ 

সফল ক'রে তুলতে পারা যায়, প্রাতাঁদন তারই প্রমাণ-পাচ্ছি। 'দল্লশতে মাউণ্টব্যাটেন 
এবং লশ্ডনে গভনমেপ্ট ও বিরোধী দল, এই দুই 'দকেরই য্যান্ত, আভমত এবং 
দৃঝ্টিভঙ্গীর মধ্যে যেসব সংশয় ছিল সেগুঁল ইস্মে বস্তুত আঁত দূত শুধু ঘরোয়া 
আলোচনার দ্বারাই অপসারত ক'রে ফেলতে পেরেছেন। দূর থেকে রাশ রাশি 
চিঠিপন্র, টোলিগ্রাম ও স্মারকালাঁপ আদান-প্রদান করলেও এ কাজ এতটা সাফল্যের 
সঙ্গে সূসম্পন্ন করা সম্ভবপর হতো না। 

লণ্ডন, শঃক্রবার, ১১ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ বাঁকংহাম প্রাসাদ থেকে 
ইস্মের কাছে আহবান এসেছিল। শুধু বাঁকংহাম প্রাসাদ নয়, দশ নম্বর ডাউীনং 
স্ট্রীটেও ইস্মেকে একবার ঘুরে আসতে হয়েছে। ইস্মের বর্তমান দৌত্য এখানেই 
শৈষ হলো, কারণ আর তাঁর জ্ঞাতব্য কিছ নেই। লন্ডনের সর্বসমার্থত ও চূড়ান্ত 
আঁভমত এইবার আমরা মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিতে পারব। 

ব্রিটেনের সংবাদপত্রের আভমতও আম এর মধ্যে সংগ্রহ করে ফেলোছি এবং এ 
কণদন এই কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। বহ্্ সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এবং আলোচনা 
ক'রে আম যে ধারণা লাভ করেছি, তারই একাঁট ক্ষুদ্র ইাঁতবৃত্ত আম আজ রচনা 
ক'রে মাউন্টব্যাটেনকে পাঠিয়ে দিলাম। 

“আম প্রত্যেকের কাছেই সমস্যার বিষয়টা শুধু জানিয়েছি এবং প্রাসাঁঞ্গক 
তথ্যগ্ীল প্রকাশ করোছ। আমার ব্যন্তগত আভমত কারও কাছেই প্রকাশ কাঁরান। 
আমি এ কথা আজ আপনাকে স্পম্ট ক'রেই জানাতে পাঁর যে, 'ব্রাটশ সংবাদপত্রের 
আঁবসংবাঁদত আভমত হলো, ১৫ই আগস্টের পরেও ভারতে আপনার থাকবার 
প্রয়োজন আছে। আপান গভনর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলে 'ব্রাটশ সংবাদপত্র 
ক্ষুগ্ন না হয়ে বরং সমগ্র বিঁষয়াটকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা ক'রে আপনার আচরণ 
সমর্থন করবে। হ্র্যাঙ্ক ওয়েন বললেন-_গত মার্চ মাসে ভারতে যাবার সময় আপাঁন 
(মাউন্টব্যাটেন) যে মর্যাদা নিয়ে গিয়েছিলেন, সে মর্যাদা আজ দু'গুণেরও বোশ বেড়ে 
গিয়েছে। মার্চ মাসে পূর্ণ মর্যাদার নব্বই ভাগ আপনার সঙ্গে ছিল, আজ সে 
মর্যাদা হয়েছে একশত নব্বই। এখন আপাঁন যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, 
ব্রিটিশ জনসাধারণ তাতেই খুঁশ হবে, একমান্র এই কারণে যে, সে সিম্ধাল্ত আপানি 
করেছেন। আপানি যা ভাল মনে ক'রে করবেন, 'ব্রাটিশ জনসাধারণ তাই ভাল হয়েছে 
মনে করবে। 

“লর্ড লেটন বললেন যে, তাঁর মতে জিন্নার আচরণ একটা স্বার্থপর ও উচ্চাকাক্ক্ষা- 
বিলাসীর আচরণ বলে সকলেই মনে করবে। গত ডিসেম্বরে জিল্লা যখন লণ্ডনে 
এসেছিলেন, তখন 'ব্রাটশ 'সংবাদপন্র মহলে তাঁর সুনাম ও মর্ধাদা চরমে উঠেছিল। 
কিন্তু এবার থেকে জিন্না সে সুনাম হারাতে আরম্ভ করবেন এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রের 
চক্ষে মর্যাদার 'দক 'দয়েও তিনি অনেক ছোট হয়ে যাবেন।* 

লণ্ডন, মঙ্গলবার, ১৫ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল : ভারতীয় স্বাধীনতা বিল সম্পর্কে 
পার্লামেণ্টের উভয় সভাতেই লেস ও কমন্স) বিতর্ক আরম্ভ হবার আগে আঁম 
ক্লেমেন্ট ডোভস এবং লর্ড স্যামূয়েলের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলাম। প্রসঙ্গাক্রমে 
আম বললাম, গত মার্চ মাস থেকে ঘটনা এত দ্রুতগাঁততে এগিয়ে এখন এমন এক 
অবস্থায় এসে পেপছেছে, যেখানে লর্ড স্যামুয়েলের পারকল্পনা অনুসারে নতুন দুই 
ডোমিনিয়নের জন্য একজন আঁধ-ভাইসরয় নিয়োগ করার কোন সুযোগ এখন আর 
নেই, বরং বহু বাধা এবং অসুবিধা আছে। 



১১২ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

ভারতীয় স্বাধীনতা বিল গত সপ্তাহেই কমন্স সভায় উ্থাঁপত হয়েছে এবং 
গৃহশতও হয়েছে। এ বিল নিয়ে পক্ষ ও বিপক্ষের মধ্যে সমর্থন ও প্রত্যাখ্যানের কোন 
দ্বন্ব দেখা দেয়নি এবং তর্কের তুবাঁড়বাজও হয়নি। লর্ড সভায় বলের আজ 
দ্বিতীয় দফা আলোচনা হয়ে গেল। নক্ষত্রপ্রতীকাঁচিহৃত এই লগোল্ঠীর সকলের 
মধ্যে স্যামুয়েলই সবচেয়ে ভাল বন্তৃতা করলেন। বন্তৃতার উপসংহারে স্যামুয়েল এক 
স্মরণীয় উীস্ত করলেন।__ “এই বিল হীতহাসেরই এক অভূতপূর্ব ঘটনা। যাদ্ধ 
হয়নি, কিন্তু শান্তিচুক্তি সম্পাঁদত হতে চলেছে।” 

গত মার্চ মাসের বিতর্কে হ্যাঁলফ্যাক্স ভারতীয় স্বাধীনতা বলের আলোচনা 
করতে গিয়ে যে আভমত প্রকাশ করোছলেন, তাতে তাঁর স্বাধীনিত্ততারই পরিচয় 
পাওয়া গিয়েছিল। বিল সম্বন্ধে তিনি তাঁর দলের মনোভাব ও দৃঁষ্টভঙ্গীর 'নার্দস্ট 
পথ থেকে কিছুটা সরে দাঁড়াতেও 'দ্বধা করেনান। যেখানে প্রশংসা করা উাঁচত বলে 
তান মনে করেছেন, সেখানে মুস্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। আজকের বন্তৃতাতেও 
হ্যালফ্যাক্স বললেন : “এই জল সমস্যা সমাধানের প্রয়ামে মহামান্য সম্রাটের 
গভরন্নমেন্টের পক্ষে যে সাহস ও পাঁরণামদর্শ বিচারব্াদ্ধর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া 
উাঁচত ছিল, গভনমেন্টের আচরণে তার পাঁরচয় পেয়েছি । আম 'মনে কার, মহামান্য 
সম্াটের গভরন্নমেণ্টের যে প্রাতানাঁধ বর্তমানে ভারতে রয়েছেন, তাঁরই অদম্য কর্মশান্ত 
এবং অতুলনীয় গুণাবলী এই বৃহৎ উদ্যমে প্রধান সহায়তা দান করেছে । বর্তমানের 
তুলনায় ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিক দিয়েই এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব ও মূল্য বোশ। 
আমাদের চিন্তায় দূর-ভবিষ্যতের জন্য যেসব আশা ও পাঁরকজ্পনা আমরা পোষণ 
করাছ, তারই সাফল্যের পথ এই বলের দ্বারা সুগম করা হয়েছে।” 

কমন্স সভার বিতকেও একটা নতুন ব্যাপার দেখবার সঁযোগ পেলাম। লেবার 
শ্রামক) দলের প্রধানেরাই শুধু নয়, সাধারণ সদস্যেরাও ভারত খশ্ডনের এই ব্যবস্থা 
সম্পর্কে বাস্তবসম্মত বিবেচনা ও দৃম্টভঙ্গনর পাঁরচয় দলেন। তাঁরা এ ব্যবস্থাকে 
সাধারণভাবে সমর্থন তো করলেনই, অনেকে নীতিগতভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে আঁভনন্দন 
জানালেন। 

লণ্ডন, শুক্রবার, ১৮ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল : সংবাদপন্রের সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষার কার্যে আমার এ সময় লন্ডনে আসা খুবই সময়োচিত হয়েছে । ভারতে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর এখানকার সংবাদপব্রগনীলকে একটা বিষয়ে 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে- সংবাদ সংগ্রহের সমস্যা। কয়েকজন সম্পাদকের সঙ্গে 
আম সাক্ষাৎ ক'রে তাঁদের জানয়েছি যে, ভারত খণ্ডন হয়ে যাবার পর, 'দিল্পনী- 
সংবাদদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত পাকিস্থানের ঘটনাবলশীর বিবরণ এবং করাচঈ-সংবাদ- 
দাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত ভারতের ঘটনাবলনীর বিবরণ, উভয়কেই নিভরযোগ্য বলে 
গ্রহণ করলে অসাবিধায় পড়তে হবে। দুই রাজধানীর দুই সংবাদদাতার কাছ থেকে 
প্রাপ্ত অপর রাষ্ট্রের বিবরণ প্রকাশ ক'রে সংবাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর হবে 
না এবং সে চেম্টারও কোন অর্থ হয় না। কোন কোন সম্পাদক অবশ্য সমস্যাটা 
অস্পম্টভাবে বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু আঁধকাংশই এ 'বষয়ে এখনো উদাসীন । 
ভারতীয় উপমহাদেশে এবার থেকে তাঁদের পীন্রকার প্রাতানাধসংখ্যা যে দুগুণ করতে 
হবে, সে দায়িত্ব সম্বন্ধে এখনো এরা সচেতন হনান। যাই হোক, আম লপ্ডনে 
এসে এন-দায়ত্ব তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলাম। মনে হয় তাঁরা এবার থেকে 
গিবষয়াটর গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্বের তুলনায় বৌশ সচেতন হবেন। 



রাম্টভুন্তর চান্তপন্ত 

, মঙ্গলবার, ই২শে জুলাই, ১৯৪৭ দ্গাল : আজ বিকালে পালমে এসে 
নেমোছ। বিমানযান্নার যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য সত্বেও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়োছ। ছয় 
হাজার মাইল আকাশপথ 'বমানে আতিক্রম করার ব্যাপারটা কারও পক্ষে উপভোগ্য ও 
আনন্দকর হয়েছে বলে কখনো শ্ানীন। লশ্ডনের এই ঘটনাপূর্ণ ও আস্থর 
কয়েকাঁট 'দনের প্রবল ব্যস্ততার প্রকোপ থেকে মস্ত হয়ে আবার ভারতে এসে 
পেশছোছ। কিন্তু লণ্ডন বেশ ক্লান্ত ক'রেই আমাদের ছেড়ে দিয়েছে । তব বিশ্রান্তির 
কোন সযোগ নেই। দেহমনের এই অবস্থা নিয়েই রাজনোতক ক্ষমতা হস্তান্তরের 
এক সঃবৃহৎ আয়োজনের শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণ করার কাজে এইবার লেগে পড়তে 
হবে। 

লণ্ডনে থাকতেই মাউশ্টব্যাটেনের কাছ থেকে আমরা একটা খবর জানতে 
পেরেছিলাম। ভারতে থাকতেই আমরা দেখে এসোছ, অন্তর্বতরঁ গভরননমেন্ট 
পুনগণিনের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস ও লগের বিরোধে যে সঙ্কট তারতম হয়ে দেখা 
দিয়েছে, নিকট ভবিষ্যতের সব ব্যবস্থার পক্ষে সেটাই সবচেয়ে বোশ মারাত্মক হয়ে 
উঠেছে। এ সঙ্কট পাঁরহারের একটা উপায় উদ্ভাবন করতে পেরেছেন মাউণ্ট- 
ব্যাটেন। সরকারীভাবে একটা পরিকজ্পনা তিনি করে ফেলতে পেরেছেন কিন্তু 
টা নিত [বিরোধ প্রবলভাবেই চলছে, পাঁরবেশও পাঁরচ্ছন্ন 

মান । 

নতুন একটি পাঁরকজ্পনা করেছেন মাউশ্টব্যাটেন, যার ফলে অন্তর্বতর্শ গভর্ন- 
মেন্টকে বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন দুটি 'অস্থায়ী সরকারের যুস্ত গভর্নমেন্টে পরিণত 
করা হবে। একটি অস্থায়ী সরকার ভারতের এবং অপরটি পাকিস্থানের সকল 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা পারচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। দুই অস্থায়ী সরকারই 
স্বতন্নরভাবে তাঁদের কাজ ক'রে যাবেন। উভয় রাস্ট্রের সাধারণ জ্বার্থসম্পকিতি 
বিষয়গ্ল সম্বন্ধে শুধু উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করবেন। 
এই ব্যবস্থায় এইটুকু সাবধা আছে যে, অন্তর্বতাঁ গভরন্নমেন্টের লীগমল্লীদের 
পদত্যাগ করবার প্রশ্ন আর দেখা দেবে না। 

গত শনিবার, ভারতাঁয় স্বাধীনতা বিল সম্াটের অনুমোদন লাভ করার পর 
চাব্বশ ঘণ্টা পার হবার আগেই একটি সরকারী. "অর্ডার ঘোষিত হলো। এই 
অর্ডারে বলা হয়েছে যে, গ্রভর্নর-জেনারেল "দপ্তরের পুনর্বন্টন” অনমোদন 
করেছেন। 

এই নতুন ব্যবস্থায় নেহরু এবং প্যাটেলকে অনেক কম্টে সম্মত করানো গেল। 
তারপর, জিন্নার কাছে নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন মাউণ্টব্যাটেন। 
প্রত্যেক প্রস্তাবে জিন্না বরাবর যেভাবে প্রথম উত্তর দিয়ে আসছেন, আজও সেই- 
ভাবেই উত্তর দিয়ে বললেন যে, প্রস্তাবটি তান মনোযোগ সহকারে বিবেচনা ক'রে 
দেখবেন। 

মাউণ্টব্যাটেনও কোনদিন যে-কথা জিন্নাকে কখনো বলেননি, আজ এই প্রথম 
[তানি সেকথা বললেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তানি এই প্রস্তাব সম্বন্ধে জিন্নার 

৮ 



১১৪ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

কোন আঁভমত জানতে চাইছেন না। 'জন্লার কোন পরামর্শও 'তাঁন খ*জছেন না। 
মাউন্টব্যাটেন বললেন, তিনি তাঁর নিজের দায়িত্বে এবং িববেচনা অনদসারে একাঁট 
ধনর্দেশ' জারী করেছেন। এই নির্দেশের দ্বারা এই মুহূর্ত থেকেই একটা নতুন 
ব্যবস্থাকে সরকারাভাবে প্রবার্তিত করা হলো। 

মাউন্টব্যাটেন একটি ক্যালেন্ডার বা পাঁঞ্জকা তোর ক'রে ফেলেছেন। দেশ 
[বিভন্ত করার প্রত্যেক ব্যবস্থা ও আয়োজনের স্মানীর্দ্ট একি কার্য্রম। মাউন্ট- 
ব্যাটেনের নিজের স্টাফ, মাল্তবর্গ এবং সরকারী কর্মচারবন্দ, প্রত্যেকেই এই 
পাঁঞ্জকায় ডীল্লাখত কার্কক্রম, অনুসারে চলতে হবে। প্রাত তাঁরখের শীর্ষে বড় 
হরফে লেখা আছে-_ “ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত হবার আর মান্র এত, দিন 
বাক আছে।” দেশাবিভাগ পাঁরষদও সচেতন হয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন-পাঁঞ্জকায় 
উল্লিখিত কাধক্রমের প্রাত লক্ষ্য রেখে এবং তার সঙ্গে সঙ্গাঁত রক্ষা ক'রে বিভাগ 
পাঁরষদ স্বাচ্ছন্দ্ের সঙ্গেই কাজ ক'রে যাচ্ছেন। 

দেশীয় রাজ্যগ্ঁলর ভাবষ্যং নিয়ে যে সমস্যা জঁটল হয়ে রয়েছে, মাউণ্টব্যাটেন 
এইবার সে সমস্যার একেবারে ভিতরে গিয়ে পড়লেন। ৩রা জুনের পাঁরকজ্পনা 
ঘোষণার পূবেই দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে আলোচনায় মাউন্টব্যাটেন যে নীতির 
ইঞ্গিত 'দিয়োছলেন, রাজন্যবর্গের মনোভাবের উপর তার কি প্রীতাক্রয়া হয়োছিল, 
সেটা লক্ষ্য করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন এবং এর পর যে ক্টনীতক পন্থায় তাঁকে 
অগ্রসর হতে হবে, সেটাও ঠিক ক'রে ফেলোছিলেন। এইবার 'তাঁন অগ্রসর হবার 
জন্যই প্রস্তুত হলেন। দেশীয় রাজ্যগ্ীলর 'রাম্টরতীন্তির চুক্তিপত্র” রচনার কাজ 
তান আরম্ভ ক'রে 'দয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন তোর হয়েছেন, রাস্ট্রভীস্তর এই 

এইবার আরম্ভ ক'রে দিতে হবে। ভি 'প মেনন কংগ্রেসের কাছে এই পারিকল্পনার 
কথা জানিয়ে দয়েছেন। আমাদের লণ্ডন রওয়ানা হবার আগের 'দিনেই 'দেশনয় 
রাজ্য দপ্তর' উদ্বোধন ক'রে প্যাটেল তাঁর বন্তৃতায় রাষ্ট্রন'ীতক মনীষার যে পাঁরচয় 
দয়োছিলেন, সেটা মাউন্টব্যাটেনকে যথেম্ট উৎসাহত করেছে । প্যাটেলের বন্তৃতায় 
মাউণ্টব্যাটেন স্পম্টভাবেই তাঁর পাঁরকল্পনার পক্ষে সমর্থনেরই প্রমাণ পেয়ে গিয়েছেন। 

দেশীয় রাজ্যগুঁলির মধ্যে হায়দরাবাদই হলো সবচেয়ে দুরূহ সমস্যা এবং কোনই 
সন্দেহ নেই যে, হায়দরাবাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। মাউন্টব্যাটেন 
বললেন যে, হায়দরাবাদের কাছ থেকে যাঁদ কোন আমন্ণ আসে তবে তিনি 
হায়দরাবাদে যেতে রাজ আছেন। মাউন্টব্যাটেনের ধারণা, হায়দরাবাদের ব্যাপারে 
একটা য্যান্তসঞ্গত 'নিষ্পান্ত করবার একমান্র সুযোগ হলো, হায়দরাবাদে গিয়ে নিজামের 
সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগতভাবে সাক্ষাৎ করা। 

নয়াদল্লী, বৃহষ্পাঁতিবার, ২৪শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল : আজ বোঁশর ভাগ 
সময় আমাকে দেশবিভাগ পাঁরষদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি প্রচারের কাজে 
ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। পাঞ্জাবের শবভন্ত অণুলে' একটি “সীমানা ফোজ, 
স্থাপন করার পাঁরকঙ্পনা বিভাগ পাঁরষদের এই বিবৃতিতে ঘোঁষত হয়েছে। 
পাঞ্জাবের চৌোদ্দাট জেলার মধ্যে বারাটি জেলাকে দুই পক্ষই দাবী করেছেন। 
এর মধ্যে কোন জিলা কোন্ রাষ্ট্রের অন্তভুর্ত হবে, এখনো সেটা চূড়ান্তভাবে 
স্থর করা হয়ান। সে কাজের ভার নিয়ে র্যাডাকুফ ব্যস্ত রয়েছেন। কল্তু এরই 
মধ্যে এই বারাঁট জেলা বস্তুত বিরাট একটি পবরোধীয়” অণ্চলে পারণত হয়েছে। 



রাষ্টভুন্তির চুক্তিপত্র ১১৫ 

এই অণ্ুলের শান্তি রক্ষার জন্যই সঈমানা ফৌজ নামে একাট বিশেষ সামারক কম্যাশ্ড 
গঠন করা হলো। কম্যাপ্ডের পাঁরচালক হয়েছেন মেজর-জেনারেজ রাঁস, বিনি চতুর্থ 

' ভারতীয় ডাঁভসনের কম্যান্ডে নিষ,স্ত ছিলেন। 
এই নতুন কম্যান্ড তথা সীমানা ফৌজের জন্য সৈন্য ও অন্যান্য সকল উপকরণ 

চতুর্থ 'ডাভসন থেকেই নেওয়া হবে। প্রায় পণ্াশ হাজার আফসার ও সৈনিক 
থাকবে এই ফৌজে। মুসলমান ও অ-মুসলমান সৈনিক নিয়ে যেসব শমাশ্রত' 
সৈন্যদল চতুর্থ 'ডাভসনে রয়েছে এবং এখনো বিভন্ত হয়ান, সেই সব সৈন্যদলকেই 
সীমানা ফোজের ভিতরে নেওয়া হয়েছে। ফৌজের আঁফসারদের মধ্যে ব্রিটিশ 
আফসারদের সংখ্যাই বৌশ, ভারতাঁয় আফসারদের তুলনায় অনেক বোশ। দ্ধের 
প্রয়োজন ছাড়া এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া পাঁথবীর কোথাও কোন একটি অণুলে 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এত বড় সামারক ব্যবস্থা কখনো গৃহীত হয়েছে বলে 
শোনা যায় না। পাঞ্জাবের বিভন্ত অণুলে নিযুস্ত এই সীমানা ফৌজ বস্তুত শান্ত 
রক্ষার কার্যে বৃহত্তম সৈন্যসমাবেশের ঘটনা । যে আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় এই 
সময়োঁচিত রক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে, তার রূপ সস্পম্ট ক'রে অন্দমান 
করতে পারা যাচ্ছে না। কি ধরনের অশান্তির রূপ ধরে এবং কতখানি তীব্রতা ও 
ব্যাপকতা নিয়ে এই ীবপদ যে দেখা দেবে, তার কোন ঠিক নেই। কিন্তু সেই 
আশাঁঙ্কত বপদকে প্রাতরোধ করার জন্য কাজের দিক 'দয়ে যতখানি প্রস্তুত হওয়া 
এবং আয়োজন করা সম্ভবপর, তাই করা হয়েছে। উপমহাদেশের বাকি অংশে যে 
সাম্প্রদায়ক শান্তি বর্মান রয়েছে, সে শান্তির ভাঁবষ্যং পাঞ্জাব সীমানা ফৌজের 
এই প্রস্তুতি ও সাফল্যের উপর 'নিভর করে। পাঞ্জাবে শান্তরক্ষার জন্য এই 
বিরাট সামারক ব্যবস্থার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে ভারতের অন্যান্য অংশের উপরেও 
পড়বে এবং শান্তি ক্ষুপ্ন থাকবে এই ভরসাও বিশেষ সামারক কম্যান্ড গঠনের 
উদ্যোন্তাদের অনেকখান অন্প্রাণিত করেছে। 

ব্যবস্থা হয়েছে, উচ্চপদস্থ দু'জন সামারক কর্মচারী রীসের উপদেম্টা হবেন। 
ভারতীয় ফৌজ থেকে একজন শিখ সামারক অফিসার এবং পাকিস্থানী ফোজ 
থেকে একজন মনসঙ্গয়ান আঁফসার। ১৫&ই আগস্টের পর এঁ বারটি জেলার সবর 
সৈন্য পারচালনার ও" সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সকল নিয়ল্লণ-ক্ষমতা রস গ্রহণ 
করবেন। দুই ডোমাঁনয়নের সৈন্যদলই রাীসের পাঁরচালনাধীনে কাজ করবে। রাস 
তাঁর সকল কাজের কৈিয়ং দেবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়শ থাকবেন সশ্রম কম্যান্ডের 
কাছে এবং সংপ্রণম কম্যাণ্ড দায়ী থাকবেন দুই ডোমানয়নের দুই গভর্নমেন্টের 
কাছে। 

এই গুরত্বপূর্ণ বিবৃতিটি সম্পূর্ণভাবে রচনা করবার অবাধ আঁধকার ও দাঁয়ত্ব 
দেশাঁবভাগ পাঁরষদ গত সপ্তাহেই মাউণ্টব্যাটেনের উপর ছেড়ে 'দয়ৌছলেন। 
শাববাতির মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ কয়েকাঁট নীতি ও ব্যবস্থার কথা স_স্পম্টভাবে 
উল্লেখ করেছেন। দুই পক্ষকেই কেংগ্রেস ও লীগ) এই প্রাতশ্রাতি ঘোষণা করতে 
হবে যে, দুই রাল্ট্রে মাইনারাট সমাজের নাগারক আঁধকার সম্পূর্ণরূপে অক্ষুপ্ন 
থাকবে। উভয় ডোমিনিয়নেই যেসব ব্যান্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে এতাঁদন ধরে গভনমেন্ট 
গঠনকারী রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করে এসেছে, তাদের নাগাঁরক আঁধকারও 
কোনমতেই ক্ষ করা চলবে না। দুই গ্ভর্নমেন্টই দেশের অভ্যন্তরে কোন সমাজের 
উপর [হংসাত্বক আক্রমণ ও অত্যাচারের ব্যাপার বরদাস্ত করবেন না। সীমানা 



১১৬ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন রি 

কাঁমশনের বাঁটোয়ারার দ্বারা যেসব শবরোধীয়” অগ্চলের ভাবষ্যং চূড়ান্তভাবে 
নির্ধারিত হয়ে যাবে, সেই সব অণুলে 'হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ এবং অশান্তি বিশেষ- 
ভাবে দমন করতে হবে। 

এই বিবৃতি তথা ঘোষণাপত্রে দুই পক্ষই স্বাক্ষরদান করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের 
চন্তায় অবশ্য একটা চাণ্চল্যের ভাব দেখা দিয়েছে। ঘোষণার মধ্যে এই সব 
প্রাতশ্রাতর কথা উল্লেখ ক'রে দিয়ে তান বুঝতে পারছেন যে, সুযোগ পেয়ে তানি 
মস্ত বড় একটা কাণ্ড ক'রে বসেছেন। কিন্তু এর ফল ক হবে কে জানে? মাউন্ট- 
ব্যাটেন খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন যে, নেতারা এই বিবৃতি স্বাক্ষর করার 
সময় কখনই উপলাব্ধ করতে পারেনান যে, তাঁরা সাত্য সাঁত্য কিসের উপর স্বাক্ষর 
দান করছেন। মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য এ ধারণাও করছেন যে, গত এীপ্রলের 'গান্ধী- 
[জন্না যৃন্ত আবেদনে'র তুলনায় বিবৃতির এই অংশাঁট উদ্দেশ্য সাধনের দিক 'দয়ে 
বোশ গুরুত্বপূর্ণ এবং অদূর ভাবষ্যতে বিবৃতির এই অংশাটই বস্তুত সকল 
সম্প্রদায়ের দ্বাধীনতার সনদ” হয়ে উঠবে। 

সকল প্রাতশ্রাতির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বোশ অর্থপূর্ণ হলো সীমানা 
কামশনের বাঁটোয়ারা স্বীকার ক'রে নেবার প্রাতশ্রাতি। সীমানা কামিশনের "সিদ্ধান্ত 
যা-ই হোক না কেন, বিনা প্রাতবাদে সে সিদ্ধান্ত দুই পক্ষকেই মেনে নিতে হবে। 
সমগ্রভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, এই 'ববাঁত বস্তুত আঁত বৃহৎ ও আদর্শসম্মত 
একটি ব্যবস্থার নৌতিক গঠনতন্ল এবং মাউণ্টব্যাটেনেরই কূটনোতিক প্রচেষ্টার একট 
বৃহৎ নৌতক জয়লাভের দম্টান্ত। 

নক্মাদল্লশ, শদক্রবার, ২৫শে জ্লাই, ১৯৪৭ সাল : আজ এক সম্মেলনে দেশীয় 
রাজন্যদের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন 'মালত হলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের এই সাক্ষাংই তাঁর প্রথম ও শেষ সাক্ষাং; কারণ এর পর 'ব্রাটশরাজের 
প্রাতভূ ভাইসরয়রূপে মাউণ্টব্যাটেন আর দেশীয় রাজন্যদের সম্মেলনে দাঁড়য়ে কোন 
ভাষণ শোনাবেন না। তবুও, এ সম্মেলন নিতান্ত একটা আনম্তানক বিদায় 
সম্বর্ধনার সম্মেলনে পাঁরণত হয়ান। এ সম্মেলনকে বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা 
রাজনোতিক সম্মেলনই বলা যায়; কারণ রাজনোতিক পাঁরবর্তনের এক এীতহাসক 
সন্ধিক্ষণেই এই সম্মেলন আহৃত হয়েছে। 

ঘটনার গত এবং পাঁরবর্তনের দ্ুততা লক্ষ্য ক'রে দেশীয় রাজন্যেরা কতকটা 
1দশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁরা মন 'স্থর ক'রে উঠতে পারছেন না এবং একমতও 
হতে পারছেন না। মতভেদের দ্বারা এদের মনোভাবও খাঁণ্ডত হয়ে রয়েছে। 'কল্তু 
মাউন্টব্যাটেনও এখনো এদের কাছে স্পম্ট ক'রে এবং বিশদভাবে কোন নীতির 
নিদেশ দিতে পারছেন না। মাউন্টব্যাটেন যে নীতি গ্রহণ করতে চান, তা সমর্থন 
ক'রে লণ্ডনের কোন নির্দেশও এখনো এসে পেশছয়ান। 'ব্রিটিশ মাল্দমসভা-মিশনের 
প্রস্তাব এবং ৩রা জুনের ঘোষণা, উভয়েরই মধ্যে দেশীয় রাজ্যগ্ীলর ভাবষ্যৎ সম্বন্ধে 
আঁত সামান্য যেটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এইট;কুই প্রমাণিত হয়েছে যে, 
ব্রিটিশ গভনমেন্ট মান্র পরটিশ ভারতে'র কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন। অর্থাৎ, 
এ ব্যাপারের সঙ্গে যেন দেশশয় রাজ্যগীলির কোন সম্পর্ক নেই, মান 'ব্রাটশ ও 
'ব্রাটশ-ভারতের মধ্যে সম্পকের পাঁরবর্তন। 

1ভ পপ মেনন যে 'রাম্টরভীন্তর চুক্তিপত্র” রচনা করেছেন, মাউশ্টব্যাটেন তারই উল্লেখ 
ক'রে প্রসঙ্জের অবতারণা করলেন। বোঝাবার মতো যতখানি শান্ত ও যুস্তি মাউণ্ট- 
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ব্যাটেনের 'ছিল, সবই প্রয়োগ ক'রে 'তাঁন দেশশয় রাজন্যদের শন থেকে দ্বিধা ও 
কুণ্ঠার ভাব অপসারণের চেস্টা করলেন। শেষে স্পন্ট করেই তান জানিয়ে দিলেন 
যে, কংগ্রেস দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছে যে রাজনোতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব ও অনুরোধ 
করেছেন, সে প্রস্তাব ও অনুরোধ ভবিষ্যতে আর দ্বিতীয়বার করতে আসবেন না 
কংগ্রেস। এমন 'কি, কংগ্রেস এখনো এই প্রস্তাবকেও তাঁদের একটা পূর্ণ-সমার্থত 
চূড়ান্ত প্রস্তাব বলে ঘোষণা করেননি। 'রাম্ট্রভুন্তির চুস্তপন্রে'র অন্তর্নীহত নীতি 
কংগ্রেস সমর্থন করেছেন, এই মাত্র। এই ব্যবস্থার সাফল্য শীনর্ভর করছে মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের কাঁতত্ব ও সাফল্যের উপর। প্যাটেল যাঁদ দেখতে পান যে, মাউন্টব্যাটেন 
দেশীয় রাজন্যদের কাছ থেকে একেবারে ঝাাঁড়ভার্ত ক'রে জ্বাক্ষারত চুন্তপন্র নিয়ে 
আসতে পেরেছেন, তবেই কংগ্রেস সম্ভবত এই ব্যবস্থাকে স্থাঁয়ভাবে স্বীকার ক'রে 
নেবেন। 

সম্মেলনে উপাঁস্থত দেশীয় রাজন্যদের মাউন্টব্যাটেন স্মরণ কাঁরয়ে 'দিলেন যে, 
১৫ই আগস্টের পর থেকে তান আর ভারতে 'ব্রীটশ-নৃপাঁতর প্রাতভু হয়ে থাকবেন 
না, সুতরাং ভারত গভনমেন্টের সঙ্গে তাঁদের কোন বিরোধ ও মতভেদের ব্যাপারে 
মাউণ্টব্যাটেনের আর মধ্যস্থতা করবার কোন আঁধিকার থাকবে না ক্ষমতা হস্তান্তরের 
সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজন্যদের পক্ষ নিয়ে অথবা তাঁদের মুখপান্র হয়ে "দ্বিতীয় পক্ষের 
সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করবার নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্বও মাউন্টব্যাটেন বর্জন 
করবেন। আসন্ন ভাবষ্যতের এই অবস্থার তাৎপর্য দেশীয় রাজন্যেরা একট ভাল 
ক'রেই বুঝতে চেস্টা করবেন, এই অনুরোধ জানালেন মাউন্টব্যাটেন। এ সতর্কবাণশও 
শতনি শানয়ে দিলেন যে, দেশীয় রাজন্যদের মধ্যে যাঁরা নিজের জের রাজ্যের 
এীতহাসক বৌশল্ট্যর নাঁজর দৌঁখয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষ-প্ন রাখবার 
আশা করেছেন, তাঁদের ঠকতে হবে। কারণ, যে সব রাজনোতিক য্ান্তর অস্ত্র তাঁরা 
সংগ্রহ করতে পারবেন, সেগ্রাল আজকের এই পাঁরবার্তিত অবস্থায় নিতান্ত অচল, 
পুরনো ও সেকেলে কতগাীল অস্ত্র মাত্র এবং সে-সব কোন কাজেই আসবে না। 

সময় বুঝে এবং বেশ জোর "দিয়েই মাউন্টব্যাটেন এইবার এমন একটি মন্তব্য 
করলেন, যেটা হজ হাইনেসবৃন্দের একেবারে মনের তারে গিয়ে ঘা দল। মাউন্ট- 
ব্যাটেন বললেন যে, রাজন্যেরা যাঁদ রাম্ট্রভুন্তর ব্যবস্থায় সম্মত হন, তবে তাঁদের 
এএকাঁট আঁধকারে প্যাটেল ও কংগ্রেস কোন বাধা দেবেন না বলেই তান বিশ্বাস 
করেন,_উপাধ লাভের আঁধকার। ভারত ডো'মাঁনয়ন রাস্ট্রে পাঁরণত হতে চলেছে, 
সুতরাং ইংল্ড-নপাঁতর কাছ থেকে খেতাব ও উপাঁধ গ্রহণের সুযোগ দেশীয় 
রাজন্যদের থাকবে। চুক্তপন্র স্বাক্ষর ক'রে রাজন্যেরা তাঁদের রাজ্য ভারত ডোঁমানয়নের 
সঙ্গে একরাম্ট্রভুস্ত ক'রে ফেললে তাঁরা ইংলন্ড-ন্পাঁতর কাছ থেকে খেতাব 
ও উপাঁধ গ্রহণ করতে পারবেন এবং এ আঁধকারে কংগ্রেস সম্ভবত হস্তক্ষেপ 
করবেন না। 

মাউণ্টব্যাটেন জানেন, যাঁরা রাজতন্দের সমর্থক, তাঁরা সম্রাটদত্ত উপাধি ও 
খেতাবকে মত মূল্যবান বলে মনে করেন এবং এই খেতাব ও উপাধি তাঁদের রাজ- 
গৌরব রক্ষার কত বড় একটা অবলম্বন। মাউশ্টব্যাটেনের পক্ষে এ ধরনের প্রাঁত- 
শ্রাতর কথা ঘোষণা করারও একটা বিশেষ স্ীবধা আছে। তান শুধু 'ব্রিটিশ- 
নৃপাঁতির প্রাতভূ ভাইসরয় নন, তান আত্মীয়তার সম্পর্কে ব্রিটশ-নপাঁতর ভ্রাতা । 
সৃতরাং রাজন্যদের কাছে তাঁর মল্তব্যেরও একটা আতরিন্ত মূল্য আছে এবং এই 
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বংশগত মর্যাদাই মাউশ্টব্যাটেনের পক্ষে রাজন্যদের সঙ্গে সকল সম্পর্কের ব্যাপারে 
প্রভাব বিস্তার করতে আতরিস্ত শান্ত ও সুবিধার 'বষয় হয়েছে। এই শাসকগোষ্ঠী 
বংশানক্রমে 'রাজত্বের আধিকার পেয়ে আসছেন, সৃতরাং তাঁদের কাছে সম্রাটবংশশয় 
ব্যা্তিমান্নই প্রভুত্বের মর্যাদা লাভ ক'রে থাকেন। আজকের 'বকালের এই সম্মেলনে 
মাউন্টব্যাটেন দেশীয় রাজন্যদের কাছে তাঁর ব্যান্তগত মনোভাবের যে পাঁরচয় প্রকাশ 
করলেন, তার সারমর্ম মাউন্টব্যাটেনেরই ভাষণের শেষ দিকের একট উীন্তর মধ্যেই 
ফুটে উঠেছে। মাউন্টব্যাটেন বললেন,_“আপনারা আপনাদের রাজ্যের প্রজা- 
সাধারণের মঙ্গলের জন্য দায়ী, সেই হেতু প্রজাদের কোন রকমের অসহায় অবস্থায় 
ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে পারেন না। যেমন প্রজাদের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে আপনারা 
সরে যেতে পারেন না, তেমাঁন ভারত ডোঁমানয়নের সম্পর্ক থেকে সরে যাওয়াও 
আপনাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কারণ ভারত ডোমিানয়ন আপনাদের প্রাতবেশী।” 

আজ মাউন্টব্যাটেনকে যে ধরনের সম্মেলনে ভাষণ 'দিতে হলো, আম এরকম 
দুর্বোধ্য এবং অবুঝ কোন সম্মেলন কখনো দেখোছি বলে মনে পড়ে না। সম্মেলনে 

শ্রোতা হিসাবে উপাস্থত হয়েছেন, তাঁরা যেন বংশানুক্রমে আধকারভোগণ 
এক দল মেষপালকন কিন্তু মেষপাল তাঁদের হারিয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থা লাভের 
জন্য কারও লোভ হতে পারে না। কিন্তু এ হেন ব্যন্তিবর্গের সম্মেলনকেই বাস্তব- 
বুদ্ধি নিয়ে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য অন্:প্রাণত করার চেম্টা করলেন 
মাউণ্টব্যাটেন। অবসন্ন ও বিষণ্রের মনোবল উদ্দপ্ত করবার অদ্ভূত প্রাতভা আছে 
মাউণ্টব্যাটেনের। আজও দেখলাম, মাউন্টব্যাটেন তাঁর এই প্রাতভাকে দেশীয় 
রাজন্যদের মনে বাস্তবসচেতন কর্তব্যবোধ জাগ্রত করবার কাজে লাগালেন। মাউণ্ট- 
ব্যাটেন তাঁর স্বাভাঁবক উৎসাহ এবং 'িবেচনাশন্তির দিছ-টা রাজন্যদের মনেও 
সণ্টারত করতে পারলেন। 'বষণ্ন রাজন্যদের উৎফুল্ল করতে "গিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে 
আলোচনার রীতিও বদলাতে হলো। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে যে সম্মেলন 
আরম্ভ হয়েছিল, শেষ দিকে সেই সম্মেলনই বস্তুত একটা কোতুকালাপের আসরে 
পাঁরণত হলো, হাল্কা হাঁস-াট্টার আমোদে। রাজন্যেরা রাঁশ রাশি অর্থ- 
পূর্ণ দুরূহ এবং জাটল প্রশ্ন বর্ষণ করাছলেন, 'কন্তু মাউন্টব্যাটেন তার উত্তরে 
যা বলাছলেন, তাতে গুরুগম্ভীর সম্মেলন সরস কৌতুকে উচ্ছলিত হয়ে উঠাঁছল। 

জনৈক মহারাজা এ সম্মেলনে আসেনান, কারণ তিনি এখন তাঁর রাজ্যের রাজ- 
প্রাসাদে নেই, ভারতেও নেই। আছেন বিদেশে । তান তাঁর দেওয়ানকে 'নিদেশ 
[দয়েছেন সম্মেলনে উর্পাস্থত থাকবার জন্য এবং দেওয়ানও উপাস্থত হয়েছেন। 
মহারাজা উপলাব্ধ করতে পারেনান যে, এ সম্মেলনে তাঁর উপাঁস্থত হবার কোন 
প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটাকে তানি এতই তুচ্ছ মনে করছেন যে, দেওয়ানকেও কোন 
পরামর্শ দেবার প্রয়োজন অনুভব করেনান। দেওয়ান এখানে উপাঁস্থত হয়েছেন 
মান্র, িন্তু কোন প্রস্তাবে হাঁ বা না করার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই, কারণ মহারাজা; 
তাঁকে কোন রকম নির্দেশ দেনান। এই দেওয়ানকেই লক্ষ্য ক'রে মাউন্টব্যাটেন 
বললেন--“আপনার মহারাজা কি মনোভাব পোষণ করেন, সেটা অবশ্যই আপনার 
জানা আছে। সুতরাং মহারাজার হয়ে আপানই ক একটা আভমত স্পম্ট ক'রে 
এখনই জানাতে পারেন না? বেচারা দেওয়ান উত্তর দলেন--'মহারাজার মনোভাব 
সম্বন্ধে আমি কোনই খবর রাখি না এবং টেলিগ্রাম করেও যে মহারাজার কাছ থেকে 
কোন উত্তর পাব, এমন আশা করি না।' 



রাসটীভুত্তির চুন্তপত্র ১১৯ 

সভাপাঁতর উপবেশন মণ্চের উপর একটি টোবলে কাগজ-চাপার জন্য একটি 
গোলাকার কাচখণ্ড রাখা ছিল। মাউণ্টব্যাটেন হঠাৎ এই কাচখণ্ডঁটি হাতে তুলে 
নিয়ে দেওয়ানকে বললেন--“আম এইবার এই কাচের ভিতরে তাকাব এবং তারপর 
যা বলব তাতে আপনার সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে । 

মাত্র দশ সেকেন্ড সময় সম্মেলনের একটা নাটকীয় স্তব্ধতার মধ্যে মাউন্ট- 
ব্যাটেন কাচখণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই গম্ভশীরভাবে বলে উঠলেন-_ 
“রাস্ট্রভুন্তর চুন্তপত্রে স্বাক্ষর দেবার জন্যই হিজ্ হাইনেস আপনাকে বলতে 
বললেন ।” 

উচ্চ হাসির উচ্ছবাসে নীরব সম্মেলন মুখর হয়ে উঠল। এ কৌতুক রাজন্যেরা 
খুবই খুঁশ হয়ে উপভোগ করলেন। কিন্তু এ কৌতুকের সঙ্গে যে একটা সাঁবনয় 
[তিরস্কার মশে ছিল, সেটাও বুঝতে পারলেন। সকলেই বুঝলেন যে, মাউন্টব্যাটেন 
সময়োচিত একটা উপদেশ শুনিয়ে দিয়ে রাখলেন। 

এই রাজন্য সম্মেলনে যাঁরা উপাস্থিত হয়েছেন, তাঁদের মন ও চন্তা কোন্ 
ধাতু দিয়ে তোর সেটা বুঝতে মাউণ্টব্যাটেনের একটুও ভুল হয়নি, তাই এই 'বাঁচন্র 
পন্থাতেই তাঁর বন্তব্য বোঝাবার চেম্টা করলেন। যাঁদের মাথার খাল বড় বোৌশ প্রু 
হয়ে গিয়েছে তাঁদের মস্তিষ্কে কোন বস্তু ঢোকাতে হলে এই ধরনের সরস পল্থাতেই 
চেস্টা করা বোধ হয় বাঁদ্ধমানের কাজ। 

ভাইসরয় ভবনে ফিরে আসবার পর মাউশ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলাম। 
আজকের রাজন্য সম্মেলনেরই কথা আলোচিত হলো। মাউণ্টব্যাটেনকে আম একথা 
বলতে দ্বিধা করলাম না যে, গত সাংবাঁদক সম্মেলনে মাউন্টব্যাটেন তাঁর বন্তব্যের 
প্রতষ্ভার যে কৃতিত্বের প্রমাণ 'দিয়ৌছলেন, তার তুলনায় আজকের সম্মেলনেও 
তান কম কৃতিত্বের পাঁরচয় দেনান। আজকের সম্মেলনে তান যে সব 
কথা যেভাবে বলেছেন, তার ফল ভালই হয়েছে। সকলেরই মনের উপর গভণর 
রেখাপাত করেছে। 

মনে পড়ল, সম্মেলনে প্রদত্ত মাউন্টব্যাটেনের ভাষণের একটা প্রামাণ্য রিপোর্ট 
রচনা করতে হবে সংবাদপন্রের জন্য। আম প্রস্তাব করলাম, এখনি গিয়ে 
ভি পি মেননের সঙ্গে বসে এবং আলোচনা ক'রে এই রিপোর্ট প্রস্তুত ক'রে ফেলতে 
হবে। মাউন্টব্যাটেন এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তান, বললেন, ভি পি মেনন 
ও আম আলোচনা ক'রে যে রিপোর্ট িখব, তাই তাঁর মনোমত হবে। আরও 
জানালেন, সংবাদপন্রে প্রকাশের আগে রিপোর্ট তাঁকে দেখাবারও প্রয়োজন নেই। 

দেশীয় রাজন্যদেরই কথা আর একবার উত্থাপন করলেন মাউশ্টব্যাটেন। 
রাজন্যেরা যে এত অবাস্তব ও অবান্তর প্রশ্ন করবেন, সেটা তান কল্পনাও করতে 
পারেনাঁন। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, রাজন্যবর্গ ও তাঁদের প্রাতাঁনাধদের মধ্যে এমন 
ব্যান্তর সংখ্যা খুবই কম, যাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁদের চারাদকে এখন কি 
ব্যাপার চলছে। যাঁদ রাষ্ট্র প্রস্তাবে রাজন্যেরা এখনও সম্মত না হন, তবে 
তাঁদের 'নাশ্চহ হতে হবে। 

এখন দেশীয় রাজন্যেরাই বস্তুত একটা সমস্যা হয়ে উঠেছেন। মাউশ্টব্যাটেনও 
বৃঝেছেন, এ সমস্যা তাঁকেও ব্যান্তগতভাবে নতুন একটা শীন্তপরাীক্ষার ক্ষেত্রে টেনে 
নিয়ে চলেছে। রাজন্যদের নিজেদের মধ্যে কোন সংহাতি নেই, তাঁদের পরিচালনা 
করবার মতো কোন নেতা নেই এবং তাঁরা কারও নেতৃত্ব স্বীকার করেন না। গাঁদর 



১২০ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

আঁধকারের ব্যাপার নিয়ে এবং রাজনোতিক দাবদাওয়ার নানারকম প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা 
নিজেরাই শত বিরোধে 'বাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। এই অবস্থা সত্তেও তাঁরা এখনো 
আশা করছেন যে, স্পম্ট ক'রে কোনরকম সিদ্ধান্ত ঘোষণা না ক'রে শুধ্ কালক্ষেপ 
করতে পারলেই তাঁরা বেচে যাবেন এবং তার ফলে এমন একটা সুযোগ পেয়ে 

পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু চারাঁদকের ঘটনা আত দ্ুত এঁগয়ে চলেছে এবং 
তার পাঁরণামও বহ:ব্যাপক হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ছে চারাঁদকে। এই পাঁরবর্তনের মধ্যে 
চুপ ক'রে দাঁড়য়ে থাকতে চাইছেন রাজন্যেরা। কিন্তু এটা দুরাশা। এভাবে থমৃকে 
থাকার কৌশল কোনই কাজে আসবে না। 

অতাঁতে এবং এতাঁদন ধরে দেশীয় রাজন্যদের সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ 
ক'রে এসেছেন 'ব্রটিশ গভনমেন্ট এবং সে নীতি যা-ই. হোক্ না কেন, বর্তমান 
অবস্থায় সে নীতির দ্বারাও কোন কাজ হবে না। শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন 
আজ দেশীয় রাজ্যগুঁলকে যে অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন, সেটা সম্পূর্ণভাবেই নতুন 
একটা অবস্থা। এখন ভারত গ্ভর্নমেন্টের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগ্ীলর একটা সুষ্ঠু 
সম্পর্ক নতুন ক'রে স্থাপন করতে হলে তাঁকেই মধ্যস্থ হয়ে কাজ করতে হবে। 
দেশীয় রাজন্যেরা যাঁদ এভাবে জনর্ণ সামন্ততাল্তিক এ্রীতহ্যের এক একটা অচল বস্তু- 
পিশ্ডের মতো পড়ে থাকেন, তবে আগামী পাঁরবর্তনের একাট ধাক্কাও তাঁরা সামলাতে 
পারবেন না, সমগ্রভাবেই তাঁদের লুগ্ত হতে হবে। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর রাজনোতিক 
দূরদার্শতার দ্বারা ভাঁবষ্যতের এই সম্ভাবনা অনুমান করতে পেরেছেন বলেই দেশীয় 
রাজন্যদের পক্ষে টিকে থাকার একটা উপায় আঁবচ্কার করেছেন। রাশ্টীভুন্তির 
ব্যবস্থায় মহারাজাদের সম্মত হওয়াই তাঁদের আত্মরক্ষার একমান্র উপায়। চুন্তপন্রে 
বস্তুত দেশীয় রাজন্দের সমূহ লনশ্তি থেকে আত্মরক্ষা করবার মতো একটা 
সযোগের সূত্র দেওয়া হয়েছে। এ চুক্তিপত্র যাঁদ তাঁরা স্বাক্ষর করেন, তবে ভারতের 
বর্তমান ক্ষমতাঁভমুখী রাজনীতির আসল স্রোতের মুখে তাঁদের পড়তে হবে না, 
একেবারে ভেসে যাবার দূভণগ্য হতে বাঁচতে পারবেন, অথচ তাঁদের ব্যান্তগত স্বার্থ 
সম্পরতি কতগুীল বিশেষ সাবিধা এবং গাঁদর বংশান্ক্লামক আঁধকারও অক্ষুন 
থাকবে । রাজন্যদের সম্মুখে সব কিছুই যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে, সময়ের ও 
ঘটনার কোন অর্থ তাঁরা বুঝতে পারছেন না। এখন রাষ্ট্রভন্তর চুন্তপন্রে স্বাক্ষর 
করাই এ"দের একমান্র কর্তব্য। চুন্তপন্রে তাঁদের যতখানি সাবিধা দেওয়া হয়েছে, 
এই অবস্থায় তার চেয়ে বোৌশ কিছ তারা আশা করতে পারেন না এবং তার চেয়ে 
বেশি কিছু চাওয়াও তাঁদের উচিত নয়। 

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৬শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল : গত রান্রের ডিনার পার্টির 
একটা ব্যাপার নিয়ে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ আযবেলের সঙ্গে আজ 
আমার আলোচনা হলো। মহামহিম ভাইসরয় ও তদীয় পত্রী গত রানে ?জন্বা- 
পরিবারকে এক ডিনারে আপ্যায়িত করেছিলেন। বড় রকমের কোন ব্যাপার নয়, 
কতকটা ঘরোয়া অনূষ্ঠানের মতোই এ ডিনারে 'জন্না-পরিবার, ভাইসরয় ভবনের 
আঁতাঁথরা এবং মাউণ্টব্যাটেনের স্টাফের ব্যান্তবর্গ 'নিমন্মিত হয়োছলেন। ডিনারে 
বসে 'জন্নাই কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং বলেই চললেন। নানারকম ঠাট্টা ও 
হাসির কথা তুলে আসর জমাবার চেষ্টা করলেন 'জিন্না। অজন্র কথা বলে যে 
ধরনের বৃহদাকার এক-একটা ঠাট্টা তোর করছিলেন 'জন্না, তার মধ্যে হাসবার মতো 
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শকছু খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তবুও 'জিন্নাই কথা বলে চললেন এবং আর 
কাউকে কথা বলার কোন সুযোগই দিলেন না। তারপর লোড মাউন্টব্যাটেনকে 
'একটা গ্প শোনাতে আরম্ভ করলেন 'জন্না। ডিনারে আলাপরণীতর এই 'বিসদৃশ 
অবস্থা দেখে মাউন্টব্যাটেন অগত্যা তাঁর পাশের আঁতাঁথর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ 
করলেন। কিন্তু এতেও বাদ সাধলেন জিন্না। টেবিলের ওপার থেকেই 'জন্না 
মউন্টব্যাটেনকে আলাপে বাধা 'দয়ে বললেন--“আঁম আশা কার, মাউন্টব্যাটেন আমার 
এ গল্পাঁট শুনবেন । 

আর একটি কান্ড করলেন জিন্না। প্রচালত 'িয়ম এই যে, রাজপ্রাতভূ 
ভাইসরয়ই ডিনার কক্ষে আতাঁথদের আগে আগে আসবেন এবং যাবার সময়ও 
আঁতাঁথদের আগে আগে যাবেন। কিন্তু ডিনার শেষ হবার পর যেই ভাইসরয় ও 
ভাইসরয়-পত্রী উঠে দাঁড়ালেন, 'জন্না-পাঁরবারও একই সময়ে সঙ্গে সঙ্জো উঠে 
দাঁড়ালেন। ডিনার কক্ষ থেকে নিক্কান্ত হবার সময় 'জন্না-পাঁরবার ভাইসরয়-দম্পাঁতর 
সঙ্গে সঙ্গেই হেটে চলে গেলেন। 

নয়াদল্লশ, রাববার, ২৭শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল : মাউশ্টব্যাটেনের কাছে আজ 
একটা নতুন কাঁহনী শুনলাম। এটাও গতকালেরই একটা বাস্তব ঘটনার কাঁহনণী। 
কাহনাটা এখন শুনতে বেশ মজাই লাগছে, কিন্তু ঘটনার আর একটু এঁদক-ওাঁদক 
হলে কাহননও একেবারে উল্টো রকমের হয়ে যেত। 

1সঙ্গাপুর থেকে লর্ড ফিলার্ণকে 'দল্লীতে আমন্ত্রণ ক'রে এনোছিলেন মাউন্ট- 
ব্যাটেন। কিলার্ণ পূর্ববঙ্গের গভর্নরের পদ গ্রহণ করতে পারেন ক না, এই 
শবষয়াটই মাউ্টব্যাটেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ঁজন্নার খুব ইচ্ছা যে, 
তাঁর দূর পাকিস্থানের গভর্নর পদে একজন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও শাসন-কর্মকুশল 
রাটশকেই নিয়োগ করতে হবে। পাঁকস্থানের এই সাঁভসের সর্ত ও নয়ম সম্পর্কে 
মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কিলার্ণের অনেক কথন হলো। কথাপ্রসঙ্গে 'কিলার্ণ 'জজ্ঞাসা 
করলেন- াঁজালং শহরের পূর্ববঙ্গের অন্তভুন্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না? 
যাঁদ-সেরকম কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে গ্রীম্মকালে 'শলং অথবা আসামের অন্য 
কোন ঠাণ্ডা পাহাড়ে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হতে পারে কি না। 'কলার্ণ বললেন, 
তাঁর সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে-পিলে রয়েছে এবং তাঁর বয়সও ছেষাঁট্র হয়ে গিয়েছে । এই 
অবস্থায় পূর্ববঙ্গের রাজধানন ঢাকার গরম সহ্য করা তাঁর শান্ততে কুলোবে না। 
শকলার্ণ একথাও জেনেছেন যে, ঢাকাতে যে বাঁড়তে গভর্নরের থাকবার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে, সেটা একটা ভাঙা-চোরা বাঁড়। মাউন্টব্যাটেন িলার্ণকে জানালেন, এ বিষয়ে 
সুব্যবস্থা করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। 

িলার্ণ চলে যাবার পরেই মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এলেন 
আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ। আসাম সম্বন্ধে কতগ্ীল মামুল সরকারণ 
[বিষয়ে আলোচনা কয়েক 'মানটের মধ্যেই সেরে দিয়ে মাউণ্টব্যাটেন বরদলৈয়ের 
কাছ থেকে ঢাকা শহর সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য জানতে চাইলেন। মাউণ্টব্যাটেন 
জিজ্ঞাসা করলেন- ঢাকাতে কি কোন উচু পাহাড় জায়গা আছে? 

বরদলৈ উত্তর দিলেন-_সমদদ্রপৃর্ভ থেকে উচ্চতায় মাত্র এগার শো ফুটের চেয়ে 
বেশি উচ্চ কোন স্থান পূর্ববঙ্গেই নেই। 

এর পর মাউণ্টব্যাটেন দাঁজালং সম্বন্ধে বরদলৈয়ের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন 
করলেন- দাঁজালং জায়গাটা কেমন? র্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারাতে দাঁজীলং শহর 



১২২ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

কোন ডোমিনিয়নের ভাগে পড়বে বলে আপনি মনে করেনঃ ভারতে, না 
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বরদলৈ বললেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, দাঁজালং ভারতেরই ভাগে 
পড়বে। 

এর পর মাউন্টব্যাটেন আসামের শিলং ও পার্বত্য অণ্ল সম্বন্ধে বরদলৈকে 
কয়েকটা প্রশন করলেন। 

মাউন্টব্যাটেনের এই সব প্রশ্নের সমস্ত উদ্দেশ্যটাকেই একেবারে ভুল বুঝলেন 
বরদলৈ। অত্যন্ত বিচলিত, উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হয়ে সোজা গান্ধীর কাছে গিয়ে 
আঁভযোগ করলেন বরদলৈ-_দাঁ্জালং, শিলং এবং আসামের অন্যান্য পার্বত্য অণুল্ 
পাকিস্থানের ভিতর ঢুকয়ে দেবার জন্য মস্ত বড় একটা চক্রান্তের ব্যাপার চলছে। 

বরদলৈয়ের কথা শুনে গান্ধী বললেন যে, 'ব্রাটশের পক্ষে এরকম ভিতরে ভিতরে 
একটা কাণ্ড করবার চেস্টা যাঁদও একেবারেই অসম্ভবপর বলে তানি মনে করেন না, 
তবুও তান এটা বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এ ব্যাপারের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের 
কোন সংন্রব আছে। 

এর পর বরদলৈ গেলেন প্যাটেলের কাছে। বরদলৈয়ের কাছ থেকে সব কথা 
শুনে প্যাটেল মেজাজ হারালেন। এর ফলে এই হলো যে, আজ সকালে ভি 'প 
মেনন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছুটে এলেন এবং আতাঁঙ্কতভাবে 
একেবারে মাউন্টব্যাটেনের শয়নকক্ষের কাছে এসে হাঁজর হলেন। 

মাউন্টব্যাটেন অবশ্য ভি 'র আতঙ্ক দূর ক'রে দিলেন। কেমন ক'রে এবং 
কোন্ কথা থেকে কাঁহনবটা এতদূর গাঁড়য়েছে, সেটা আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা ক'রে 
বাঁঝয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। নিশ্চিন্ত হলেন ভি ি। মাউন্টব্যাটেন এই আশা 
প্রকাশ করলেন যে, আগামীকাল তিনি কংগ্রেস নেতাদের কাছে এই গল্পটা বলে 
বেশ খানিকটা হেসে নিতে পারবেন। 

নয়াদল্ল, সোমবার, ই্শে, জলি, ১৯৪৭ সাল : আজ ভাইসরয় ভবনে 
একটা জাঁকালো রকমের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। দেশীয় রাজন্যদের অভ্যর্থনার জন্য 
একটা সভার আয়োজন করা হয়েছে। পণ্টাশজনের বোঁশ মহারাজা ও রাজা 
এসেছেন। তা ছাড়া, 'বাভল্ল দেশীয় রাজ্যের একশত জন প্রাতাীনাধও এসেছেন। 
আড়ম্বর, বৈচিন্র্য ও চাকচিক্যের এই সমারোহ দেখতে অবশ্য একটা রঙঈন উৎসবের 
মতোই লাগছে । কিন্তু কি করুণ ও অবাস্তব! এই রাজকাঁয় আড়ম্বর এখন কত 
বড় একটা ফাঁক হয়ে রাজন্যসমাজের অদন্টকে ঘিরে ধরেছে, এদের দেখে সেই 
কথাই শুধু বার বার মনে পড়ছে। এরা এখনো এদের মন 'স্থর করতে পারেনান, 
এবং সকলে মিলে একমত হয়ে একটা 'সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারেনান। চিন্তা, 
উদ্দেশ্য ও 'ববেচনায় এদের মধ্যে এখনো সেই এঁক্য দেখা দেয়ান, যেটা এখন এদের 
পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। রাজোচিত গৌরবে কে কার চেয়ে বড়, এরা এখনো এই 
ধরনের ব্যন্তিগত মর্যাদার সমস্যাটাই চিন্তা করছেন। প্রত্যেকেই শুধু অপেক্ষায় 
রয়েছেন এবং যেন উপক দিয়ে দেখছেন, অপরে কি করেন বা না করেন। নিজের 

বিবেচনা ও মনের জোর নিয়ে কেউ অগ্রসর হতে চাইছেন না। রাজন্যদের এই 
অবস্থা ও মনোভাব লক্ষ্য ক'রে জনৈক দেওয়ানই মন্তব্য করেছেন যে, এ'রা এখন 
ণবনাটাকটের চিঠির মতো শুধু এখান থেকে ওখানে ছুটোছনাট করছেন । 

রাজন্যদের আসর। পর পর 'িতনটি অর্ধবৃত্তাকার সারিতে বসোৌছিলেন রাজন্যেরা 



রাীভুত্তির চুন্তপত ১২৩ 

ও রাজন্যদের প্রাতনিধিরা। রাজন্যদের মধ্যে যাঁরা এখনো রাষ্টরভুন্তর প্রস্তাবে তাঁদের 
সম্মাত দান করেননি বা সম্মাতদানের ইচ্ছা জানানান, ভাইসরয়ের পাশ্বচর আঁফিসারেরা 
তাঁদের এক এক ক'রে ডেকে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে উপাঁস্থত করাছিলেন, 
“ভাইসরয়ের সঙ্গে একট; বন্ধৃত্বপূর্ণ আলাপের, জন্য। মাউন্টব্যাটেনও সঙ্গে সঙ্গে 
মহারাজাদের সপে দাচ্ছলেন ভ 'পি মেননের কাছে। ভি পি আবার এক এক 
ক'রে তাঁদের নিয়ে যাঁচ্ছলেন সভাকক্ষ পার হয়ে পাশের একটি কক্ষে, যেখানে 
বসোছলেন বল্পভভাই প্যাটেল। অর্ধবৃত্তাকার [তিনাঁট সারতে উপাঁবন্ট রাজন্যের 
দল এ দৃশ্য দেখাছলেন। 

রাজনাদের পরস্পরের মধ্যে মৃদস্বরের আলাপ এবং কথাবার্তারও 'িছন কিছু 
আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। জনৈক জবরদস্ত মহারাজা তাঁর পাশের মহারাজাকে 
প্র“ন করলেন-হজ্ একসেলোন্সি এবার কাকে ধরলেন ? তারপরেই বকের মতো ঘাড় 
লম্বা ক'রে উপক দিয়ে একবার তাকালেন, এবং পরক্ষণেই বললেন-_ “আমাকে ধরবার 
আর কোন দরকার নেই, আমি কালই চুক্তুপত্রে সই ক'রে দেব।' 

ফে কান পেতে শুনতে পেলেন, জনৈক বৃদ্ধ মহারাজা ও জনৈক যুবক 
মহারাজার মধ্যে আলাপ চলছে। বৃদ্ধ মহারাজা জিজ্ঞাসা করলেন_-আপনার স্টেটের 
অবস্থা কি রকম? 

যুবক মহারাজা বললেন_এক জায়গায় একটু গোলমাল 'ছিল, কিন্তু সেটার 
[নিম্পান্ত এখন হয়ে গিয়েছে।' 

বৃদ্ধ মহারাজা বললেন--'আমার স্টেটের সব বিষয়েই গোলমাল হয়ে আছে। 
টি তসিন লাউ রানা দাদীর সদা বাকি 

না।, 
নয়াদল্লশ, বুধবার, ৩০শে জ;লাই, ১৯৪৭ সাল : আজ ভোর হবার সঙ্গে 

সঙ্গেই মাউন্টব্যাটেন কলকাতা চলে গেলেন। কলকাতার ব্যাপার ভাল নয়, সঙ্কট 
সেখানে ঘাঁনয়েই রয়েছে। ভাইসরয় মাউশ্টব্যাটেন কলকাতার অবস্থা শেষবারের 
মতো এবং দ্রুত একবার পর্যবেক্ষণ ক'রে আসবার জন্য আজ রওনা হয়ে গেলেন। 

মাউণ্টব্যাটেনের অনুপাস্থাতিতে কাজের চাপ থেকে আম কিছন্টা রেহাই পেলাম । 
অনেকাঁদন থেকেই মনের একটা ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য সুযোগ ও অবসর খজ ছিলাম । 
গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা। আজ সেই বাঞ্চত সুযোগাঁট পেয়ে গেলাম। 

গান্ধী এখন রয়েছেন 'দল্লশীর অস্পৃশ্যদের অগ্লে ভাঙ্গন কলোনিতে । দুপুর 
হতেই ভাঙ্গশ কলোনিতে এসে গান্ধীর ঘরের কাছে দাঁড়ালাম। ভিতরে প্রবেশ ক'রেই 
দেখলাম, মেঝে থেকে কয়েক ইণ্টি উষ্চু একটা কাঠের চৌকির উপর গান্ধী বসে 
রয়েছেন, তাঁর পিছনে মস্ত বড় একটা তাঁকয়া। দু'জন সেক্রেটার নিঃশব্দে ঘরের 
ভিতর ঢূকলেন। স্যাশাক্ষত ও আঁভজ্ঞ কর্মসচবের আচরণে যতটা সৌজন্য আশা 
করা যায়, গান্ধীর সেকেটার দু'জনের আচরণে তার যথেম্ট পরিচয় পেলাম। 

আম কাছে এগিয়ে যেতেই গান্ধী হেসে হেসে বললেন-_“আমি উঠে দাঁড়াব 
এটা আপনি আশা করবেন না।, ্ 

আমাকে একটি চেয়ার দেওয়া হলো, কিন্তু চেয়ারের দিকে না তাকিয়ে আম 
কতকটা আমার মনের অজ্ঞাতসারেই গান্ধীর সম্মুখে হাটি; মুড়ে বসে পড়লাম। 
আলাপের আরম্ভেই আম আমার অতাঁতের স্মৃতি থেকে একটা ঘটনার কথ্য 
গান্ধীকে জানালাম। প্রায় সতের বছর আগে গান্ধীকে দেখবার প্রথম সুযোগ আমার 
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হয়োছল। আমি তখন ওয়েম্টমিনষ্টার স্কুলের ছাত্। নিতান্ত আকাঁস্মকভাবেই 
গান্ধী একাঁদন আমাদের স্কুলে উপাঁস্থিত হলেন এবং বন্তৃতা দলেন। সে ঘটনা 
আমাদের মনের উপর গভনর রেখাপাত করোছিল। 

গান্ধী বললেন, সে ঘটনার কথা এখনো তাঁর মনে আছে, যাঁদও অস্পন্টভাবে। 
এ কথা তাঁর মনে আছে যে, কাঁতিপয় আত সদাশয় ব্যন্তি তাঁকে সেখানে আমল্লণ 
করোছলেন। 

আম বললাম- আপাঁন যোদন আমাদের স্কুলে এসোছিলেন, ঠিক তার দূশদন 
পরেই লর্ড হ্যাঁলিফ্যাক্স আরুইন) আমাদের স্কুলে এসে বন্তৃতা 'দয়েছিলেন। সেই 
বছরেই আরুইন-গান্ধী চুন্ত সম্পাঁদত হয়। আপাঁন এবং আরুইন, দু'জনেই 
দু'জনের সম্বন্ধে যেসব হদ্যতাপূর্ণ কথা বলোছিলেন, তার স্মাতি আমাদের মনের 
মধ্যে আজও অটুট হয়ে রয়েছে। সেই ছান্রবয়সেই আমাদের মনের উপর আপনাদের 
দু'জনের ভাষণ এই ধারণা গভশরভাবে আঁঙ্কত করোছিল যে, মানুষের অন্তরের 
শুভেচ্ছাই সবচেয়ে বড় শান্ত। আপনাদের ভাষণে সেই শৃভেচ্ছারই পাঁরচয় 
পেয়েছিলাম। আমরা সেই তরুণ বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই শুভেচ্ছা 
থেকেই ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে মীমাংসার একটা পথ পাওয়া যাবে। 

গান্ধী আগ্রহের সুরে বললেন-_সে সময় লর্ড হ্যাঁলফ্যাক্সের সঙ্গে আমার 
কী অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, সে বন্ধুত্বের ভাব এখন কমে 
গয়েছে। 

গান্ধীকে জানালাম, আম সম্প্রাত লন্ডন ঘুরে এসোঁছ এবং পার্লামেণ্টের উভয় 
সভাতেই ভারতীয় স্বাধীনতা বিলের আলোচনা ও গ্রহণের অনুষ্ঠান সবই সেখানে 
উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। পার্লামেন্টের বিতকের যে পোর্ট সরকারণ- 
ভাবে ছাপা হয়েছে, তার িনাঁট কাঁপ গান্ধীকে আমি এই সুযোগে উপহার 'দিলাম। 

মনে হলো, গান্ধী খাঁশ হয়েছেন। লর্ড স্যামুয়েল গান্ধীর সম্পর্কে লর্ড সভায় 
যেসব প্রশংসার কথা বলেছেন, সে বিষয় উল্লেখ ক'রে আম এইবার জানতে চাইলাম, 
[তান এ কথা জানেন কি না। 

গান্ধী বললেন, তান সংবাদপত্রে লর্ভ স্যামুয়েলের বন্তৃতার বিবরণ পাঠ 
করেছেন। গান্ধী মন্তব্য করলেন, তাঁর সম্বন্ধে এধরনের প্রশংসাকর উীন্ত করা লর্ড 
স্যামুয়েলেরই উদারতার প্রমাণ। গান্ধী বললেন, অনেকাঁদন আগে লর্ড স্যামুয়েলের 
সঙ্গে তাঁর একবার এমন একটি বিষয়ে পন্নালাপ হয়োছল, যা নিয়ে উভয়ের মধ্যে 
মতভেদ ছিল। উভয়েই উভয়ের বন্তব্যের সমর্থনে যান্ত দোঁখয়ে চিঠিতে বাদ- 
প্রাতবাদ 'বানময় করেছিলেন। গান্ধী বললেন, 'কন্তু লর্ড স্যামুয়েলের এই ওঁদার্ 
আম দেখোঁছলাম যে, যখনই তান বুঝলেন যে, তাঁর ভুল হয়েছে, তখনই তিনি 
সে ভুল স্বীকার করলেন। এটা মানুষের একটা বড় গণ । 

ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের প্রসঙ্গ উঠতেই 'তাঁন নিকট ভাবষ্যতের 
নতুন অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বললেন। তিনি বললেন, ভারতের 
উপর থেকে 'ব্রাটশের প্রতুত্ব অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস 
নেতাদের উপর এক বিরাট দায়িত্বের ভার এসে পড়ছে। এতাঁদন ধরে কংগ্রেসের 
সঙ্গাঁত ছিল মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা, এবং তারই সাহায্যে নেতারা দেশের কাজ এতাঁদন 
ধরে ক'রে এসেছেন। বিরাট পাঁরমাণ অর্থ ও সম্পদ দেশের কাজে ব্যবহার ও 
নিয়ল্মণ করার কোন আঁভজ্জতা কংগ্লেস নেতাদের নেই। কিল্তু স্বাধীনতা লাভের 
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সঙ্গে সঙ্গে রাস্ট্রের প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ ও সম্পদ ব্যয়, 'বানয়োগ এবং নিয়ল্্ণ 
করবার আঁধকার কংগ্রেস নেতাদের হাতে আসবে। নতুন দুই রাম্ট্েরে এবং উভয়ের 
সম্পর্কের প্রসঙ্গেও গান্ধী মন্তব্য করলেন। তান বললেন, দুই রাষ্ট্েরেই পক্ষে 
1কছ_টা সময়ের প্রয়োজন আছে, রাজনোতিক ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সব 
কিছু করবার যোগ্যতা এবং শান্ত লাভ ক'রে ফেলবেন না। সব দিক সামলে গাঁছয়ে 
উঠতে এবং রাম্দ্রীয় দায়িত্ব পালনে ভালভাবে প্রস্তুত হতে দুই ভোঁমানয়নেরই 
কিছুটা সময় লাগবে। গান্ধী বললেন, দেশ খণ্ডনকে দেশের একটা অকল্যাণ ও 
ক্ষাত বলেই তান মনে করেন। তবে এই অকল্যাণের ব্যাপার সত্তেও কল্যাণ দেখা 
দিতে পারে, যাঁদ দুই গভর্নমেন্ট পরস্পরের প্রাত সং ও সঙ্গত আচরণের প্রমাণ 
দিতে পারেন।* 

আমি বললাম- শুধু ভারতেরই ভাবিষ্যং নয়, সমগ্র এঁশয়ার ভাঁবষ্যং এর উপর 
নির্ভর করছে। বিশেষ ক'রে দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ার দেশগুল ভারতের 'দিকে তাকয়ে 
আছে। এীঁশয়ার আর একটি বৃহৎ দেশ হলো চীন, কিল্তু চীন গৃহযুদ্ধে অশান্ত 
ও দুর্বল হয়ে রয়েছে। এখন ভারতই একমান্র বৃহৎ দেশ, এঁশয়ার দেশগ্ীলকে 
প্রভাবিত করবার যোগ্যতা যার আছে এবং এদক দিয়ে ভারতের রাজনোতিক মর্ধাদাও 
বাদ্ধ পেয়েছে। 

গান্ধী সমর্থন করলেন-হ্যাঁ, সমস্ত পাঁথবীর দৃন্টি এখন আমাদের উপর 
পড়েছে । অনুবীক্ষণী যন্তের চোখের মতো পাঁথবীর চক্ষু; ভারতের সব অবস্থা ও 
আচরণ লক্ষ্য করছে। র 

যে কাজের সঙ্গে আম বিশেষভাবে সংশ্লিম্ট, সেটা হলো সংবাদপত্রের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষার এবং তথ্য প্রচারের কাজ। গান্ধর কাছে প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় সংবাদ- 
পন্রের সম্পর্কেও কয়েকটি বিষয় জানালাম । বললাম, ভারতাঁয় সংবাদপন্রগীলর পক্ষে 
এবার থেকে বি*শবজনমতের দিকে লক্ষ্য রাখবার এবং বিশ্ব-স্বার্থের ভালমন্দের প্রাত 
লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক ঘটনার ভালমন্দ বিচার করবার প্রয়োজন দেখা 'দিয়েছে। তা 
ছাড়া, ভারতাঁয় সাংবাঁদকদের এখন থেকে দায়িত্বশনল কার্যসূন্রে ভারতের বাইরে 
গবাভন্ল দেশে গিয়ে এবং সেখানে থেকে নতুন আভজ্ঞতা লাভ করা কর্তব্য। 

আমার এ আভমত সমর্থন করলেন গান্ধী । 'তাঁন বললেন, ভারতীয় 
সাংবাঁদকদের পক্ষে এ ধরনের বিশ্বদৃন্টি লাভ করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। 
কিন্তু এবিষয়ে একটা সাবধানতারও প্রয়োজন আছে। 

আম এমন একি প্রসঞ্গ উত্থাপন ক'রে ফেলোছ, যে বিষয়ে গান্ধী এর আগে 
অনেক আলোচনা করেছেন এবং এবিষয়ে তাঁর নিজের একটা ধারণাও আছে। গান্ধী 
বললেন-_ ণনজের ভালমন্দের বিচার করার বিষয়ে অপর দেশের মতামতের ও বৃদ্ধির 
উপর নির্ভর করার একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর মনোবৃত্ত ভারতীয়দের মধ্যে দেখা 
যায়। নিজের মীন্তর জন্য অপরের সাহায্য আশা করার এই মনোবাঁত্ত ভারতীয়দের 
পক্ষে নিতান্তই বিপজ্জনক। আমাদের আত্মমর্যাদা অক্ষু রাখাই সবার আগের 
প্রয়োজন, নিজের সাহায্যেই নিজেকে গঠিত করতে হবে। বৈদোশক চাকংসক এবং 
ওধধের কথাই ধরা যাক। আম কখনো এমন ঘটনার কথা শ্বানান যে, কোন ইংরাজ 
ধাকংসার জন্য ভারতে এসেছেন। কিন্তু প্রায়ই শোনা যায় যে, ইওরোপের অমুক 
খ্যাত সার্জন অথবা অমুক "চিকিৎসকের কাছে ভারতীয়েরা চিকিংসার জন্য 
যাচ্ছেন। ভারত শুধু ভারতীয়দেরই জীবন-মৃত্যুর দেশ হয়ে উঠবে, আমি এটা 
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চাই না। 'বদেশীকেও এখানে শিখবার জন্য এবং উপকার লাভের জন্য আসতে 
হবে। চিকিংসার কথাই আবার ধরা যাক, ভারতেও তো ডাঃ আনসারর মতো অত্যন্ত 
গুণী ও বিজ্ঞ সাজন রয়েছেন ।, 

গান্ধীজী কৌতুক ক'রে বললেন-__তবে, ডাঃ আনসারর আসল কাজ হলো 
জরাগ্রস্তের দেহে যৌবন দান করা। ন্রিশ বছর বয়স পেতে এবং হারেম রাখতে 
যাঁর ইচ্ছা হবে, ডাঃ আনসারর 'চাকৎসার সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারেন। 

গান্ধীর সকল বন্তব্যের মর্ম হলো : ভারত এখন রাজনোতক স্বাধীনতা লাভ 
করতে চলেছে। এইবার থেকে ভারতবাসীকে তার নিজের দেশের উপরেই যথার্থ 
বিশ্বাস রাখতে হবে। দেশের মর্যাদা নিয়ে গৌরববোধও করতে হবে। কিন্তু 
দেশের প্রাত এই বিশ্বাস এবং দেশের জন্য গৌরববোধের প্রমাণ শহ্ধু কথা 'দয়ে 
নয়, কাজের ভিতর 'দয়েই দেখাতে হবে। যেসব গুণ ও যোগ্যতাকে নিতান্ত 
বৈদেশিকেরই একচেটিয়া আঁধকার বলে ভারতবাসী এতাঁদন ধরে ধারণা ক'রে 
এসেছে, সে ধারণা বন করতে হবে। ভারতবাসীঁকে বিশ্বাস করতে হবে যে, এসব 
গুণ ও যোগ্যতা তাঁদেরও আছে এবং তাঁদেরও হতে পারে। নিজের উপর আবিশবাস, 
এটাই হলো ভারতের স্বাধীনতার সব চেয়ে বড় আশঙ্কা ও 'াবপদের 'বষয়। 

নয়াদিল্লী, শ্বক্রবার, পয়লা আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : ভারতের কয়েকজন প্রধান 
প্রধান দেশীয় রাজন্য ভাইসরয় ভবনে মধ্যাহ্জভোজনে আজ আপ্যায়ত হয়েছেন। 
এই ভোজন অনুষ্ঠানেও কিছ কিছু 'াববরণ শুনতে পেলাম। এক্সেলোন্সর 
উদ্দেশ্যে 'রুটি-মাখন শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর রাজন্যেরা রাষ্ট্রভীন্ত সম্বন্ধে তাঁদের 
আঁভমত জ্ঞাপনের জন্য প্রস্তুত হলেন। ভাইসরয়ের পাশ্বচর আঁফসারেরা সার বেধে 
দাঁড়িয়ৌছলেন। তাঁদের একাঁদকে হলো 'হাঁঁএর আসর। রাম্ট্রভন্তির প্রস্তাবে যাঁরা 
সম্মত, তাঁরা এই আসরের ভিতর 'দিয়ে চলে যাবেন। আর এক পাশে হলো 'না'-এর 
আসর, যাঁরা রাষ্ট্রভুন্তি চান না, তাঁরা এই দক 'দিয়ে চলে যাবেন। 

একটা কৌতুক করার জন্যই পাঁতয়ালা এবং বকাননর 'না'-এর আসরের ভিতর 
দিয়ে চলে গেলেন এবং দুজনেই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। 

হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোন দেশীয় রাজ্য বিশেষ রকমের কোন 
সমস্যা সৃন্টি করোন। মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শের সুফল যে হয়েছে, তার প্রমাণ 
সুস্পম্টভাবেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে। হায়দরাবাদ ও কাশ্মীরের কথা বাদ দিলে, 
মান্র দুশতন জন উধর্ব শ্রেণীর রাজন্য এ বিষয়ে একটা বিরূপ মনোভাবের প্রমাণ 
এখনো 'দিচ্ছেন। রাম্ট্রুন্তর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে এদের পক্ষে কোন লাভ হবে 
বলে এ*রা মনে করতে পারছেন না। ৰ 

দুঃখের বিষয় এই যে, মাউশ্টব্যাটেনের বন্ধু ভোপালই হলেন এই 'বরুদ্ধ দলের 
প্রধান নেতা। ভোপালের সঙ্গে ভিড়েছেন ভোপালেরই নিকট প্রাতবেশন ইন্দোর। 
ভোপাল হলেন মুসালম রাজন্যদের মধ্যে প্রাতভায় ও বুদ্ধিতে সবশ্রেম্ঠ। আমি 
জানি এবং অনুমান করতেও পারি যে, পাঁকস্থানের রাজনৈতিক ব্রিয়াকলাপের মধ্যে 
ভোপাল বিশেষ 'একটি নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ করবার ইচ্ছা পোষণ করছেন। কিছ; 
দন থেকে তানি জন্নার একজন অন্তরঞ্গ উপদেষ্টা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ভোপালের 
দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর রাজ্যাট হলো ভারত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অবাস্থত একটি রাজ্য 
এবং প্রজাদের মধ্যে হিন্দুরাই হলো সংখ্যাগারজ্ঠ। 

নয়াদিল্লশী, রবিবার, ওরা আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : রাজন্যদের মধ্যে এমন কেউ কেউ 
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না। এই ধরনের যাঁরা বশেষ সমস্যা ও অস্াবধার মধ্যে পড়েছেন, তাঁদের ব্যান্তগত- 
ভাবে যথাসাধ্য পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবার জন্য মাউশ্টব্যাটেন ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন। চরম 'দিবসঁটি যতই এাঁগয়ে আসছে, কাজ কর্তব্য ও 'সদ্ধান্তগীলও 
আকারে প্রকারে এবং সংখ্যায় ততই আঁতমান্রায় প্রচণ্ড হয়ে উঠছে। একটা নতুন 
রকমের কাজ আমার উপর চাঁপয়ে দিলেন মাউন্টব্যাটেন। ঢোলপুরের রাণার সঙ্গে 
মাউণ্টব্যাটেনের যোগাযোগ রক্ষার কাজ। এটা সম্পূর্ণভাবেই বে-সরকারী কাজ। 
ভাইসরয়ের স্টাফের লোক 'হসাবে নয়, ঢোলপুরের রাণার পুরনো বন্ধু 
মাউশ্টব্যাটেনের লোক 'হসাবে রাণার কাছ থেকে তাঁর বাধা ও অস্নীবধার বষয়গযাল 
জেনে নিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে জানাতে হবে। ১৯২১ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন 
ভারত ভ্রমণে এসোছলেন, তখন মাউণ্টব্যাটেন ও ঢোলপুরের রাণা উভয়েই যুবরাজের 
পান্বচির অফিসার হিসাবে কাজ করেছিলেন। 

রাণার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করোছ। আলাপ ক'রেই বুঝোঁছ যে, 
তিনি পণ্ডিত মানুষ, প্রায় গোঁড়া পাঁণ্ডতই বলা যায়। বেশ সরুচিসম্পন্ন মানুষ এবং 
প্রকীতিতেও একটা সন্্যাসী গোছের ভাব আছে। রাজার আঁধকার হলো ঈশ্বরদত্ত 
আঁধকার, এই তত্বকে তিনি মতবাদ ও কর্মবাদ হিসাবে বিশুদ্ধ তত্ব বলেই আন্তারিক- 
ভাবে ব*বাস করেন। তান স্টুয়ার্ট রাজবংশের রাজধর্ম ও রাজনশীতির ইাতহাস থেকে 
অনেক উদাহরণ উল্লেখ ক'রে তাঁর বন্তব্যের যৌন্তকতা বোঝাতে চেস্টা করলেন। রাজা 
হিসাবে তাঁর ব্যান্তগত মর্যাদা এবং প্রজার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে রাণা যে ধারণা 
পোষণ করেন, সেটা প্রায় একটা অবাস্তব ও অস্পম্ট ভাবলোকের ধারণা । 'ননজের 
রাজকীয় মাহমা ও আঁধকার সম্বন্ধে এত সচেতন হলেও রাণার বেশভূষা ও ব্যবহারে 
কোন রাজকীয় চাকটচিক্য নেই। এঁদক 'দয়ে তিনি অত্যন্ত সাদাঁসধে মানুষ। 
ছোটখাট চেহারার মানূষটি, দেখতে গান্ধীজনর চেয়ে সামান্য একটু লম্বা, মাথায় 
বেগুনী রঙের একাঁট পাগড়ী এবং চোখের দন্টতৈ একটা আগ্রহ ও কৌতূহলের 
ভাব। 

আস্তে আস্তে ও 'নাঁবড় ভাবাবেগে 'বিচালতস্বরে রাণা বললেন, 'ব্রটিশের সঙ্গে 
সান্ধিসূত্রে স্থাঁপত এত বড় একটা সম্পর্ক আজ শেষ হতে চলেছে। রাণার কণ্ঠস্বরে 
উম্মার কোন পাঁরচয় পেলাম না। একজন অসহায়ের কণ্ঠস্বর, অদৃস্টের হাতেই 
নিজেকে. ছেড়ে না ?দয়ে যার আর উপায় নেই। অদৃস্টবাদীর মতো ভাব নিয়ে গভীর 
[বিষাদে ডুবে রয়েছেন রাণা। স্বার্থ রক্ষা করতে হলে নতুন অবস্থায় নতুন পল্থা 
গ্রহণ করতে হয়, এ কৌশলসূত্র এমন মানুষের সঙ্গে আলোচনা ক'রে বিশেষ কোন 
ফল হবে না। ঢোলপুরের রাণা যেটা পেতে চাইছেন, সেটা হলো সহানভূঁত। 
1তাঁন যে পল্থাই গ্রহণ করুন না কেন, তাতে ঢোলপুরের কোন দোষ ধরা হবে না, 
এই প্রাতশ্রাত তান খুঁজছেন। নতুন ভারত ডোঁমনিয়ন টিকে থাকবে কি না, 
এ বিষয়ে তাঁর মনের গভনরে ঘোর সন্দেহ রয়েছে। ভারত ডোমনিয়ন এবং ঢোল- 
পুরের একটা তুলনামূলক বিচার করলেন রাণা। ভারত ডোমনিয়ন এই তো 
সোঁদনের কতগুলি রাজদ্রোহকর বস্লবের সাঁষ্ট। আর ঢোলপুরের সঙ্গে 
আঁধরাজক সাম্ধসূত্রে ব্রীটশের সম্পর্ক স্থাঁপত হয়েছে সেই ১৭৬৫ খচ্টাব্দে। 
ব্রিটিশ-রাজের প্রাতি আবচ্ছি্ন আনুগত্যের এরীতহ্য কত দর্ঘকাল ধরে রক্ষা ক'রে 
ও বহন ক'রে আসছেন ঢোলপনরের রাণাবংশ। রাণার এই সব উন্তি ও আক্ষেপ 
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শুনে বুঝতে পারাছি কোথায় তাঁর দুঃখ । শুনে দুঃখিত না হয়েও পারা যায় না॥ 
কত দুর্বল-কোমল ও নিজের প্রাত কত খাঁটি একাঁট মানুষ আজ কি সঙ্কটেই না 
পড়েছেন! ভারতশয় স্বাধীনতা নামে যে ঘটনা পাহাড়-ধৰসানো প্রপাতের মতো দুর্বার 
ও দ্লুতগাঁততে এগিয়ে আসছে, তার প্রকোপ থেকে সরে দাঁড়াবার মতো শান্ত পাচ্ছেন 
না রাণা। যাঁদ নিজের মনের সংস্কারগুলির উপর তাঁর এতটা আন্তারক নিষ্ঠা না 
থাকতো, তবে আত্মরক্ষার জন্য এই প্রপাতের পথ থেকে একট পাশে সরে যাওয়ার 
কাজটা তাঁর পক্ষে বৌশ সহজ হতো । 

এগিয়ে আসছে ১৫ই আগস্ট এবং এখন থেকেই 'িল্লী ও করাচীর স্বাধীনতা 
অনুম্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা ও আয়োজনের কথা চিন্তা করতে 
হচ্ছে। 

করাচতে ১৩ই আগস্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তর তথা 'স্বাধীনতা'র অনুষ্ঠান 
হবে। মাউণ্টব্যাটেনকে করাচীর অনুষ্ঠানে উপাস্থত থাকতে হবে। কিন্তু এ 
ব্যাপারেও 'জল্লা একটি সমস্যা সৃম্ট ক'রে ফেলেছেন। পাকিস্থানের স্বাধীনতার 
অনুষ্ঠানে যখন মাউণ্টব্যাটেন সেখানে উপাস্থত থাকবেন, তখন তাঁকে কি ধরনের 
মর্যাদা দেওয়া হবেঃ 'জন্নার উপরে, না নীচে? পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে 
উপাস্থত মাউণ্টব্যাটেনকে মর্যাদার অগ্রবার্ততা দান করার বিষয়ে 'ীজন্নার যে 
মনোভাবের পারচয় পাওয়া গিয়েছে, সেটা স্বীকার ক'রে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে 
করাচী যাওয়া সম্ভবপর হতে পারে না। কাজেই অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে অথচ 
দৃঢ়ভাবেই পাঁর্কার জানিয়ে দেওয়া হলো যে, হিজ এক্সেলেন্সি করাচণীতে ভাইসরয়ের 
মর্যাদা নিয়েই স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে উপাঁস্থত থাকবেন। সুতরাং, পাকিস্থানের 
আইনসভার বিশেষ আঁধবেশনে মাউন্টব্যাটেন 'জন্নার উপরের আসনেই উপবেশন 
করবেন, জিন্নার নীচের আসনে নয়। মাউশ্টব্যাটেনকে 'জন্নার নীচের আসনে 
বসবার জন্য কোন প্রস্তাব ও অনুরোধ করার কোন অর্থ হয় না, প্রয়োজনও নেই। 
এ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবেই বিবেচনার অযোগ্য । 

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৫&ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : দেশ-ীবভাগ পাঁরষদ এবং 

'জিন্না ও লিয়াকতকে মাউন্টব্যাটেন এক গোপন বৈঠকে আহবান করলেন। পাঞ্জাবের 
গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক আঁফসারকে জেংকিনস্ পাঠিয়েছেন। নেতাদের সঙ্গে 
এই আঁফসারের পাঁরচয় করিয়ে দেবেন মাউণ্টব্যাটেন এবং নেতারা আঁফসারের মুখ 
থেকেই কতকগুীল গুপ্ত তথ্যের বিবরণ শুনবেন। 

আফসার বললেন, পাঞ্জাবের হাঙ্গামা আরম্ভ হবার পর হাঙ্গামার প্ররোচনাকারী 
যে সব লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নানারকম বিবৃতি থেকে অনেক তথ্যের 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ধৃত ব্যান্তদের প্রশ্ন করে এবং গোপনভাবে অন্যান্য সূত্রে 
সংবাদ সংগ্রহ ক'রে জানতে পারা গগয়েছে যে, শিখ নেতারা ষড়যন্ত্র ক'রে নানারকম 
অন্তর্থাতী কাজ ও আক্রমণের কতগুলি পাঁরকল্পনা করেছেন। এর মধ্যে একটি 
হলো 'জিন্নাকে হত্যা করার পাঁরকজ্পনা। আগামী সস্তাহে করাচীতে স্বাধীনতার 
রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সময় 'জিল্না যখন শোভাষান্রা ক'রে আইনসভার দিকে অগ্রসর 
হবেন, সেই সময় তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হয়েছে। 

জন্লা এবং [লিয়াকৎ দাবী করলেন, আঁবিলম্বে মান্টার তারা সং ও অন্যান্য শিখ 
নেতাদের গ্রেপ্তার করা হোক। প্যাটেল এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপান্ত জ্ঞাপন 
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করলেন। প্যাটেল বললেন, হাঙ্গামা তো এমানতেই আয়ন্তের বাইরে চলে গিয়েছে, 
তার উপর যাঁদ [শখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়, তবে সঙ্কট আরও জাঁটিল এবং 
কাঁঠন হয়ে উঠবে। 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, শিখ নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রস্তাবে তান সম্মাঁত 
দিতে প্রস্তুত আছেন, যাঁদ পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, এখন এরকম ব্যবস্থা, 
গ্রহণ করলেই বিজ্ঞোঁচত কাজ করা হবে। সুতরাং এ বিষয়ে পাঞ্জাব গভন“মেন্টের 
আভমত ও পরামর্শ আগে গ্রহণ করা কর্তব্য, কারণ পাঞ্জাবের শান্তরক্ষার জন্য 
কি করা উচিত, সেটা সেই গভর্নমেণ্টই বোঁশ বুঝতে পারবেন, যে গভর্নমেন্ট প্রত্যক্ষ- 
ভাবে পাঞ্জাবের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্ষে নিয্স্ত রয়েছেন, 

মাউন্টব্যাটেন জানিয়ে দিলেন, তিনি বতমান পাঞ্জাব-গভর্নর জেংকনস্কে 
এক চিঠি দয়েছেন। 'ভ্রবেদী এবং মুভির পের্ব পাঞ্জাব এবং পাশ্চম পাঞ্জাবের 
দুই নব নির্বাচিত গভর্নর) সঙ্গে পরামর্শ করে জেংাকনস্কে বিবেচনা করতে 
বলেছেন মাউন্টব্যাটেন, জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে মাম্টার তারা [সিং এবং অন্যান্য মাথা- 
গরম শিখ নেতাদের এখন গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কি না? 

জেংধাকনসের সম্বন্ধে আতি উচ্চু ও ভাল ধারণা পোষণ করেন মাউণ্টব্যাটেন। 
দুঃসহ অপবাদ এবং উদ্বেগের মধ্যেও তান পাঞ্জাবকে আগলে রাখার দায়িত্ব পালন 
ক'রে যাচ্ছেন। ক্ষুব্ধ ও উন্মত্ত এই প্রদেশে শান্ত ও শৃঙ্খলার অবশেষটুকুই রক্ষা 
করার জন্য জেধাকনস্ যা করেছেন, তার চেয়ে বৌশ কেউ করতে পারতেন না। 
শান্তিরক্ষার জন্য তাঁর এই বিরামহীন পাঁরশ্রম সর্তেও তিনি দুই পক্ষের কোন 
পক্ষেরই কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা পাচ্ছেন না, যাঁদও পাওয়া খুবই উচিত ছিল। 
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তালিকার মধ্যে এমন একটা কাজের উল্লেখ দেখলাম, যে কাজের চাপ নেই বরং মনের 
চাপ হাল্কা ক'রে দেয়। ভাইসরয়ের স্টাফের ৬৮তম বৈঠকের কার্ধীববরণনতে 
আজ ছিখতে হয়েছে--প্রথম আলোচিত বিষয়, জ্যোতিষী গণনা ।, ভাইসরয় 
বললেন, মধ্য প্রদেশের নির্বাচিত গভর্নর মিঃ মঙ্গলদাস পাকবাসা এই কিছুক্ষণ আগে 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসোছলেন। স্যার ফ্রেডারক বোর্ণের কাছ থেকে ১৪ই 
আগস্ট তাঁরখে কার্যভার গ্রহণ করবার জন্য মিঃ মঞ্গলদাস পাকবাসা রওনা হবেন, 
যাতে স্যার ফ্রেডারকও ১৫ই আগস্টের মধ্যে পশ্চিমবঞ্গে গিয়ে গভনরের কার্যভার 
গ্রহণ করতে পারেন, এই ব্যবস্থা আগের থেকেই হয়ে রয়েছে। কিন্তু পাকবাসা 
বললেন, ১৪ই আগস্ট তাঁরখে তান রওনা হবেন না। তিনি ১৩ই তাঁরখে রওনা 
হতে চান। কারণ, জ্যোতিষী-গণনা অনুসারে ১৪ই তাঁরখটা ভাল দন নয়। 
পাকবাসাকে মাউন্টব্যাটেন বললেন যে, তাঁর স্টাফে জ্যোতিষ-গণনা সম্বন্ধে পরামর্শ 
দেবার মতো উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ব লোকের খুবই অভাব আছে। 

এই অভাব আজ এখান দূর করা হলো। কার্যাববরণশতে লেখা হলো--হজ 

গণকের অবৈতনিক ও আঁতারন্ত পদে নিষুস্ত করলেন'। 
আজ বল্পভভাই প্যাটেলের বাড়তে মধ্যাহুভোজনে 'নিমাল্মত হযক্োছি আমরা 

দু'জন-আমি ও ফে। এটা একটা ঘরোয়া নিমল্ণ মানত, কোন উপলক্ষ্য ছিল না। 
প্যাটেলের বাড়তে উপাস্থিত হয়ে দেখলাম, স্খোনে রয়েছেন মঞঙ্গলদাস পাকবাসা, 
যান আমার এই 'বাচন্ন জ্যোতিষী-পদে নিয়োগের মূল কারণ। পাকবাসা ছাড়া 

৭) 
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মান আর একজন আঁতাঁথকে সেখানে দেখলাম, জনৈক আমোরকান আগন্তুক। আর 
দেখলাম আমার অক্সফোর্ডের ছান্রজীবনের সতশর্থ দলশড্করকে, 'যাঁন এখন 
প্যাটেলের প্রাইভেট সেক্রেটার। এ ছাড়া রয়েছেন সর্দারের িতৃসেবাপরায়ণা কন্যা 
মাঁণবেন। পিতার সেবায় উৎসর্গঁকৃতপ্রাণ কন্যা বললেই বরং মাঁণবেনের যথার্থ 
পাঁরচয় দেওয়া হয়। 

নেহরুর বাঁড়র খুবই কাছাকাছি একটি বাঁড়তে থাকেন প্যাটেল। প্রায় পাশা- 
পাশি দুই বাঁড় বলা যায়, কারণ উভয়ের মধ্যে সামান্য মান্র ব্যবধান। নেহরুর 
বাঁড়র তুলনায় প্যাটেলের বাঁড়াটি আকারে ছোট। তা ছাড়া, প্রধান মন্লশীর বাঁড়র 
তুলনায় প্যাটেলের বাঁড়তে কেতাদুরস্ত ব্যবস্থা ও উপকরণের আড়ম্বর অনেক কম। 

নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যে রাজনোতক পার্থক্যের তুলনা ও আলোচনা করা 
লোকের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নেহরু 
এবং প্যাটেল ভারত রান্ট্রের রাজনোতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দূপট পৃথক শান্তর প্রতীক 
হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বরং, অনুমান করা যায় যে, তাঁরা দু'জনে একন্রে 
বদ্তুত একই রাজনোতিক শান্তর দ্বিমর্তরূপে নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। তবুও, 
ব্যক্তিত্বে এবং চেহারায় দু'জনের পার্থক্য বেশ ভালভাবেই চোখে পড়ে। ধুঁতি- 
পারাহত প্যাটেলকে দেখলেই টোগাপাঁরাহত রোমক সম্রাটের কথা মনে পাঁড়য়ে দেয়। 
সত্যসত্যই এই মানুষটির মধ্যে এরীতহাঁসক রোমান চারন্রের বিশেষ কতগ্যাল গুণ 
শনাহত আছে। যথা শাসনকার্য পাঁরচালনার প্রাতভা, দুরূহ বষয়ে বাঁলম্ঠ 
সদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সে সিদ্ধান্তকে বাঁলম্ঠভাবেই রক্ষা করার যোগ্যতা । তা 
ছাড়া, সকল কাজের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে একটি আঁবচল শান্ত ও 'নার্বকার ভাব 
দেখা যায়, যেটা সাঁত্যকারের চাঁরান্রক দৃঢ়তার একটা বড় লক্ষণ। 

নেহরুর যে বশ্বখ্যাঁত এবং িশ্বদৃম্টভঙ্গ আছে, প্যাটেলের তা নেই। 
প্যাটেল ইচ্ছে করেই নিজের জন্য এমন একটি করম্ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন, যেখানে 
বস্তুত দেশের ঘরোয়া রাজনীতিকেই সামলানো এবং চালনা করাই প্রধান কাজ। 
এক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও দায়ত্ব আদো ক্ষুদ্র নয়। বরং বলা যায়, এক্ষেত্রে 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব আত-বোশ পাঁরমাণেই প্যাটেল তাঁর নিজের হাতে রেখেছেন। 
সরকারী সংবাদ ও তথ্য প্রচারের সকল ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ 'নরাপত্তা এবং প্ীলশ, 
এ সবেরই পাঁরচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্যাটেলের হাতে । তা ছাড়া, আর একটি 
দায়িত্বও পালনের ক্ষমতা প্যাটেল গ্রহণ করেছেন, যেটা গুরত্বে কোন দায়িত্বের চেয়ে 
কম নয়। ভারতের দেশীয় রাজ্যগঁলর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রাতিচ্ঠার সমস্যা 
সমাধানের দাঁয়ত্ব, যেটা ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতির পক্ষে বস্তুত একাঁট জীবন- 
মরণের প্র*ন। 

দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাম্ট্রভূত্ত করার জন্য যে নশীতি গ্রহণ করেছেন প্যাটেল, সে 
নীতি অন্যায়ী কাজ সম্পূর্ণ হলে ভারত ডোমনিয়নেরই রূপ বদলে যাবে। 
পাকিস্থান হওয়ায় যতসংখ্যক আঁধবাসী ভারত ডোমিনিয়নের সীমার বাইরে চলে 
গিয়েছে, তার চেয়ে বোশ সংখ্যক আঁধবাসী ভারত ডোঁমনিয়নের অন্তভূর্ত হবে। 
বর্তমানে হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর মাঁলয়ে দুই কোট আঁধবাসীকে বাদ দিলেও দেখা 
যায় যে, দেশনয় রাজ্যগ্যালর রাম্ট্রভুন্তিতে প্রায় নয় কোট আঁধবাসী ভারতের অন্তভুন্ত 
হবে। পাকিস্থানের সমগ্র আঁধবাসীর সংখ্যা নয় কোটিরও কম। 

_ কংগ্রেস প্রীতষ্ঠানেরও উপর প্রভুত্বের প্রায় সকল ক্ষমতা প্যাটেলই 'নজের হাতে 
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রেখেছেন। [৬8০০২ ৬০এশ সুিিজটি৭ 
ক্ষমতা থাকার ব্যাপারকে বস্তুত ব্যান্তর হাতে ক্ষমতা প্রচণ্ডভাবে কেন্দ্রীভূত করারই 
একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে। এই সব বহু এবং 'বাভন্ন রকমের ঘরোয়া দায়স্ব 
নিয়ে [বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকা সত্বেও িশ্বরাজনশীতর বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্ব 
সম্বন্ধে প্যাটেল সচেতন আছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বর্তমান রাজনোৌতক অবস্থায় 
রাম্ট্র হসাবে ভারতের যেসব বিশেষ সাীবধা আছে, সেটা বুঝবার মতো একটা সহজ 
গৃড়বুদ্ধি প্যাটেলের আছে। 

যখন প্যাটেল কাজের মধ্যে থাকেন তখন তাঁর মন আচরণ ও চেহারা একরকম 
এবং যখন কাজের বাইরে থাকেন, তখন সম্পূর্ণ আর একরকম। আজ প্যাটেলকে 
তাঁর কাজের বাইরে স্বাভাবক ও সহজ মৃর্তিতে দেখবার সুযোগ পেলাম। দেখলাম, 
কাঁঠন ও উদ্ধত কোন মূর্তি নয়, একজন নম্রস্বভাব 'জেন্টল্ হিন্দুর মৃর্ত। সদয় 
প্রীত ও হাস্যে পারপূর্ণ একাঁট মুখ। পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল 
গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষদর্শর বিবরণ বেশ খাশ হয়েই 
শুনলেন প্যাটেল। কথায় কথায় বন্তুতার কথা উঠল। বন্তৃতা করতে প্যাটেলের 
ভালো লাগে কি না, আমি এই প্রশ্ন করতেই প্যাটেল এবং মণিবেন দু-জনেই হেসে 
উঠলেন। মাঁণবেন বললেন যে, তাঁর পিতা গুজরাটি ভাষায় একজন বড় বন্তা। 

সর্দারের প্রত্যেকাট রাজনৌতিক ও সরকারী ক্রিয়াকলাপের সকল বিষয়ের 
সবচেয়ে গোপনীয় ব্যাপারগ্যীলও মাঁণবেনের অজানা থাকে না। যতক্ষণ আমাদের 
খাওয়ার ব্যাপার চলল, ততক্ষণ মাঁণবেন শুধু নিঃশব্দে কর্তব্যশশলা 
মতো কাজ ক'রে গেলেন। পাঁরধানে সাদা খন্দরের শাঁড়, ভোগাঁবমৃখ জীবনের একটা 
অনাড়ম্বর সরলতা তাঁর এই সঙ্জার মধ্যে ফুটে রয়েছে। কোমরে কতকগনাল 
চাঁবর মস্ত বড় একটা থোকা ঝূলছে। সাধারণ গৃহস্থালশীর কাজে সর্বদা ব্যস্ত 
এক নপুণা কর্মকন্রঁর মতোই তাঁকে দেখতে লাগাছল। 

ভারতীয় নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁদের কাজের ব্যাপারে বাঁড়র মেয়েদের 
আলাদা ক'রে রাখেন না। সম্পর্কে পত্বী, ভগ্নী অথবা কন্যা, যাই হোন্ না কেন 
তিনি, নেতাদের কাজের ব্যাপারেও তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আছেন এবং নেতাদের ক্রিয়া- 
কলাপের উপরেও তাঁদের ব্যান্তত্বের প্রভাব ও শান্ত বড় কম নয়। আম যখন ভারতে 
প্রথম এলাম, তখন এইশ্ধারণাই নিয়ে এসেছিলাম যে, ভারতে রাস্ট্র এবং রাজনীতির 
ব্যাপারে মেয়েদের কোন উৎসাহ ও আগ্রহ নেই, এবং মতামতের কোন বালাই নেই। 
বরং আমার এই ধারণাই ছিল যে, ভারতে পুরুষেরাই সব, মেয়েদের ব্যান্তত্ব পুরুষের 
আ'ধপত্যে চাপা পড়ে একেবারে তাঁলয়ে গিয়েছে। কিন্তু এসে দেখলাম যে, রাম্ট্ী ও 
রাজনশীতির বড় বড় ব্যাপার যেখানে চলছে, সেখানে ভারতীয় নারীর ব্যান্ত্ব বেশ 
সক্রিয়। মিস্ ফতিমা জিন্না, মিসেস বিজয়লক্ষন্নী পণ্ডিত, বেগম িয়াকং আল 
খাঁ, এবং মিসেস কৃপালনী, এরা এক একজন আঁত প্রবল ও শান্তশালী ব্যান্তত্, 
যাঁরা রাজনোতিক ক্ষেত্রে উচ্চাকাও্ষা ও উৎসাহের 'দিক 'দয়ে তাঁদের পুরুষ আত্মীয়ের 
প্রায় সমান সমান যান। কিন্তু এ'রা সকলেই মাঁণবেনের মতো নন, যিনি প্রকাশ্য 
নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নিজেকে না টেনে নিয়ে এসে আড়ালে থেকেই তাঁর পুরুষ আত্মীয়ের 
রাজনৌতক কর্তব্যের সাহায্যকারিণী হয়ে কাজ করতে ভালবাসেন। বাইরের 
রাজনশীতির ক্ষেত্রে মাঁণবেনকে দেখতে পাওয়া যায় না, পিতার রাজনোতিক ক্রিয়া- 
কলাপেও তাঁকে প্রকাশ্যে সহকার্মণীরূপে দেখা যায় না। কিন্তু যাঁদ ব্যান্তগত 



৯৩২ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

প্রভাবের কথা ধরা যায়, তবে সোঁদক দিয়ে কোন মাঁহলা-নেতাই মাঁণবেনকে আতনক্রম 
ক'রে যেতে পারেনন। পিতা প্যাটেলের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর মাঁণবেনের 
ষে প্রভাব, অন্য কোন মাঁহলা-নেতাই তাঁর পুরুষ-আত্মীয়ের নেতৃত্ব ও ক্রিয়াকলাপের 
উপর সে প্রভাব প্রয়োগের শান্ত লাভ করতে পারেনান। 

আমি জানি, লেডি মাউন্টব্যাটেনও ভারতের সকল সমাজকল্যাণের প্রচেম্টার সঙ্গে 
মংশিলম্ট ভারতীয় নারীদের সংস্পর্শে এসে যে আঁভন্রতা লাভ করেছেন, তাতে 
তান 'বাস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। কর্মশীন্ততে ও যোগ্যতায় ভারতীয় নারী অসাধারণ 
কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যে সকল সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়ে সমাজের মধ্যে একটা হাীনদশার স্তরে ভারতীয় নারীরা পড়োছিলেন, সে বন্ধনও 
তাঁরা দ্ুত ছিন্ন ক'রে ফেলছেন। ভারতের স্বাধীনতা যে-সকল ঘটনা ও আন্দোলনের 
[ভতর দিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার সামাঁজক পরিবর্তনও স্বাভাবক- 
ভাবেই নিষ্পন্ন হয়ে এসেছে । এই সব সামাঁজক পাঁরবর্তনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
'হলো ভারতায় নারীসমাজের মনুস্তি। 

নয়াদল্লন, শনিবার, ৯ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : জেংকিন্স্ রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, 
দুই পাঞ্জাবের মধ্যবতর্ঁ সীমানা অণ্ুলের অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছে । আরও সৈন্য, 
আরও বিমান এবং আরও পুলিশ পাঠাবার জন্য জরুরী অনুরোধ জানয়েছেন 
জেংাকন্স্। এঁদকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে, আজই সন্ধ্যার সময় পাঞ্জাব সীমানা 
কাঁমশনের সিদ্ধান্ত বোঁটোয়ারা) ভাইসরয়ের হাতে স*পে দেবেন র্যাডারুফ। যা 
ধারণা করা গিয়েছিল, তাই হয়েছে। সীমানা কাঁমশনের 'হন্দু ও মুসাঁলম সদস্যদের 
মধ্যে একবিন্দুও মতের মিল হয়নি। এই অবস্থায়, নিয়ম অন্যযায়শ র্যাডক্রিফের 
যা করবার ছিল, তিন তাই করেছেন। [তান নিজেরই সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাঁর 
বাঁটোয়ারা রচনা ক'রে ফেলেছেন। এই বাঁটোয়ারা ঘোষণা করার দায়ত্ব অবশ্য 
ভাইসরয়ের। 

আমাদের স্টাফের বৈঠকে আজ এই বিষয়টিই আলোচিত হলো, বাঁটোয়ারা এখন 
ঘোষণা করা হবে কি নাঃ মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তান এ বিষয়ে একটু বুঝে 
ও সতর্ক হয়ে কাজ করতে চান। তাঁর ইচ্ছা, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান উদ্- 
যাঁপত হবার পর এই বাঁটোয়ারা ঘোষণা করা উচিত। তিনি জনসাধারণের মনের 
অবস্থার কথা চিন্তা ক'রেই ঘোষণার সময় সম্বন্ধে চিন্তা করাছলেন। বাঁটোয়ারা 
ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ক্ষোভ ও আলোচনা দু'পক্ষের মধ্যেই তীব্রভাবে 
দেখা দেবে বলে তিনি অনুমান করেছেন, সেগ্ীলকে স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আগেই 
জাগয়ে তুলতে চাইছেন না মাউণ্টব্যাটেন। স্বাধীনতা দিবসের সব আনুষ্ঠানক 
আনন্দ মাটি হয়ে যাবে, যাঁদ এই বাঁটোয়ারা ১৫ই আগস্টের আগেই ঘোষিত হয়। 
বৈঠকে এ বিষয়ে আজ আর চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো না। 

১৫ই আগস্টের পূর্বেই শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে ফেলার প্রস্তাব দ্ুভাবেই 
প্রত্যাখ্যান করেছেন জেধাকনৃস। জেখাকন্স্ মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়েছেন ষে, 
তিনি ন্লিবেদখী এবং মুঁডির সঙ্গে সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং 
ন্িবেদী ও মূঁডি উভয়েই তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন যে, এভাবে শিখ নেতাদের 
গ্রেপ্তার করলে বর্তমানের আনশ্চিত অবস্থার তো কোন উন্নাতিই হবে না, বরং তাতে 
অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবারই সম্ভাবনা আছে। তাঁরা 'তনজনেই সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে, শিখ নেতাদের এখন গ্রেপ্তার করা হবে না। 



গাশীভুন্তর চীন্তপর ১৩৩ 

জেংকিন্সের আঁভমতই গ্রহণ করলেন মাউপ্টব্যাটেন। [তাঁন জানেন, তাঁর এই 
সম্ধান্তের জন্য ব্যন্তগতভাবে তাঁর উপর কোন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বা অন্য 
কোন অপবাদ আরোপ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হবে না। মাউন্টব্যাটেনের এই 
ধারণার বিশেষ একটা কারণ আছে। তান এরই মধ্যে বাবস্থা ক'রে ফেলেছেন ষে, 
করাচীতে ১৪ই আগস্ট তাঁরখে চ্বাধীনতা অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় শোভাষান্া 
সময় তিনি চ্বয়ং গভর্নর-জেনারেল জিন্নার সঙ্গে একই গাঁড়তে বসবেন। গোয়েন্দা 
রিপোর্টে বলা হয়েছে, ষড়মন্ত্রকারীরা এই শোভাযান্লার সময়েই 'জিন্বার প্রাণনাশের 
চেষ্টা করবেন। কিন্তু এই সময়ে মাউণ্টব্যাটেন 'জন্নার সঙ্গেই থাকবেন, সূতরাং 
কোন সমালোচক মাউন্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে এই অপবাদ 'দতে পারবে না যে, তিনি 
সব জেনে-শুনেও 'জন্নার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন 'ছিলেন। 

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১২ই আগল্ট, ১৯৪৭ সাল : শুনেছিলাম, র্যাডারুফ তাঁর 
বাঁটোয়ারা প্রস্তৃত করে ফেলেছেন। কিন্তু তিনাঁট দিন পার হয়ে গিয়েছে, আজ 
পর্যন্ত র্যাডারুফের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন কাগজপন্ন এল না। মাউণ্টব্যাটেনের 
নির্দেশে জন ক্কাইস্টি ও আম র্যাডাক্রিফের স্চে দেখা ক'রে জানতে পরালাম যে, 
পাঞ্জাব ও বাংলা সম্বন্ধে তাঁর বাঁটোয়ারা তৌর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু শ্রীহট্র সম্বন্ধে 
তাঁর বাঁটোয়ারা রচনার কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়ান। 

সূতরাং দেখা যাচ্ছে ষে, অন্তত ১৪ই আগস্টের আগে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে 
বাঁটোয়ারার কাগজপন্র এসে পেশছবে না এবং খুব তাড়াতাড়ি ক'রে ছাঁপয়ে ফেলবার 
ব্যবস্থা করলেও ১৬ই আগ্রস্টের আগে কখনই বাঁটোয়ারা প্রচার ও ঘোষণা করা 
সম্ভবপর হবে না। যাক্, সমস্যার সামাধান এক রকম আপনা হতেই হয়ে গেল। 
স্বাধীনতা অনষ্ঠান সমাপ্ত হয়ে যাবার পর কোন একটি 'দিনে বাঁটোয়ারা ঘোঁষত 
হবে৷ 



জ্বাধীনতা দিবস 

করাচণী, বুধবার, ১৩ই আগম্ট, ১৯৪৭ সাল : আজ মাউন্টব্যাটেন সপাঁরবারে 
করাচী এসে পেশছেছেন, পাঁকস্থানের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। অথন্ড 
ব্রাটিশ-ভারতের ভাইসরয় হিসাবে মাউন্টব্যাটেনের এই হলো শেষ কাজ। নতুন 
ডোমানয়ন পাকিস্থানের প্রীতঘ্ঠার সূচনাক্ষণে ইংলশ্ড-ন্পাঁতর শূভেচ্ছার বাণী 
মাউণ্টব্যাটেন সরকারীভাবে নিবেদন করবেন। 

মাউণ্টব্যাটেনকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিমান স্টেশনে উপাস্থত ছিলেন ীসন্ধূর 
নির্বাচিত গভর্নর হেদায়েতুল্লা। বিমান স্টেশন থেকে গভরনমেন্ট হাউসে যাবার পথে 
জন্নার মিলিটারী সেক্রেটারি কর্ণেল বিন মাউন্টব্যাটেনকে বললেন যে, আগামীকাল 
শোভাযান্রার সময় 'জিন্নার উপর বোমা নিক্ষেপ করবার যে ষড়যন্ত্র হয়েছে, সে সম্বন্ধে 
সব খবর তান পেয়েছেন। শোভাযান্রার অনষ্ঠানাটই বাদ দেওয়া হবে কি না, 
অথবা অন্যপথে শোভাষান্রার ব্যবস্থা করা হবে কি না, এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। 
কর্ণেল "বার্ন বললেন-_-জন্না এই মত প্রকাশ করেছেন যে, যাঁদ এই শোভাযান্রায় 
মাউণ্টব্যাটেন তাঁর সঙ্গে থাকেন তবে তান পূর্বানার্দন্ট পথেই শোভাযাত্রা ক'রে 
যেতে রাজি আছেন।” মাউন্টব্যাটেনও সঙ্গে সঙ্জে রাজি হয়ে বললেন যে, শোভা- 
যান্তার পথ বদল করার কোন প্রয়োজন নেই। যে পথে শোভাযান্লা করার ব্যবস্থা 
হয়েছে সেই পথেই শোভাযান্রার মধ্যে তান 'জিন্নার পাশেই থাকবেন। 

শীভর্নমেন্ট হাউসের হল ঘরের প্রবেশপথে দাঁড়য়েছিলেন জিন্না ও মিস 'জিন্না 
মাউণ্টব্যাটেন পাঁরবারকে স্বাগত জানাবার জন্য। স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের জন্য 
গভর্নমেন্ট হাউসের পাঁরসজ্জার কাজ তখনো চলছে। হল ঘরটাকে দেখে মনে 
হচ্ছিল যেন হলিউডের ফিল্মের জন্য তৈরী দশ্যবস্তুর সেট। চোখ-ধাঁধানো আলো 
আর তগ্ত কড়াইয়ের মতো আকল্যাম্পের ভাজা ভাজা উত্তাপের মধ্যে জিন্না, মিস 
'জন্না ও মাউণ্টব্যাটেন দম্পাঁতিকে দাঁড় কারয়ে ফটো তোলা হলো। ঠিকমত তোলা 
হয়নি সন্দেহ করে আর একবার এবং বার বার ফটো তোলা হলো। 

করাচীতে উপাঁস্থত কয়েকজন বৈদৌশক সংবাদদাতার সঙ্গে আম সাক্ষাৎ 
করলাম। করাচণর স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আয়োজন আর ব্যবস্থা যথাসময়ে সম্পূর্ণ 
হবে কি না, সে বিষয়ে এদের মনে বেশ সন্দেহ রয়েছে বুঝতে পারলাম। এদের 
মধ্যে কেউ কেউ একথাও বললেন যে, বিমান স্টেশনে স্বয়ং উপাঁস্থিত না থেকে 'জন্না 
মাউণ্টব্যাটেনকে অপমান করেছেন। আমি বললাম, মাউন্টব্যাটেন অবশ্য এ রকম 
ধারণা করেননি। ভাইসরয় দম্পাতিকে অভ্যর্থনার জন্য বিমান স্টেশনে 'জিন্না 
উপাস্থত না থাকায়, আনুষ্ঠানক সৌজন্যর দক 'দিয়ে কোন ঘটি হয়েছে বলে 
মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন না। সংবাদদাতাদের কাছ থেকে গতকালের একটা ঘটনার 
কথাও শুনতে পেলাম। পাকিস্থান গণপাঁরষদের আধিবেশনে গতকাল 'বিরাট একটা 

মহড়া হয়ে গিয়েছে। কায়েদে আজমের কাছে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কুর্নিশ 
করে কে কত বোশ ঝকে পড়তে পারেন, সদসাদের মধ্যে যেন তারই একটা 
প্রাতযোগিতা হয়ে গিয়েছে। 

[ডিনারের আয্লোজন। জিন্না ও মাউশ্টব্যাটেন দম্পাঁত 'ডিনারকক্ষে উপাস্থত 
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হলেন। আঁতাঁথরাও এসে বসলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, তিন চেয়ার খালি 
পড়ে আছে, তিনজন 'বাশম্ট আতাঁথ আসেননি । কর্ণেল "বার্ন এবং এ-ডি-সির 
দল ঠিক করলেন যে, সব টোবল আবার নতুন ক'রে সাজাতে হবে, তিনটি টোবিল 
মাঝখানে শুন্য পড়ে থাকায় বড়ই খারাপ দেখাচ্ছে। 'জন্না ও মাউন্টব্যাটেন দম্পাঁত 
এক পাশে সরে দাঁড়য়ে ছ্টকো আলাপে 'নষুস্ত রইলেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টা 
ধরে চলল টেবিল সাজাবার পালা। 

[ডিনার শেষ হবার পর দেখলাম, এ অনুষ্ঠানের 'যাঁন হলেন প্রধান 'হোষ্ট এবং 
হিরো” সেই জিন্লাই বেশ একট দুরে, যেন এই অভ্যাগ্ত জনতার সংস্পর্শ এাঁড়য়ে 
একলা দাঁড়য়ে আছেন। সম্ভবত 'জন্নার এই আঁভজাতক গ্রাম্ভীর্যের জন্যই 
অনুষ্ঠানের আনন্দ স্বচ্ছন্দ ও স্ফর্ত হয়ে উঠতে পারাছল না। মাথায় রুপোর 
মতো সাদা চুল এবং গায়ে ধবধবে সাদা একটি আচকান, দশর্ঘদেহ জিন্না যেন সমবেত 
রিল বাব রাযি খুব কম লোকেরই সঙ্গে কথা বলছিলেন 

। 

করাচশী, বৃহ্পাতিবার, ১৪ই আগপ্ট, ১৯৪৭ সাল : গভনমেন্ট হাউস থেকে 

শোভাষান্না। শোভাযান্রার পথের দু'পাশে জনতা । কিন্তু যে রকম আশা করে- 
ছিলাম, সে রকম িছুই দেখলাম না। জনতার মধ্যে উৎসাহ ও উল্লাসের তেমন 
কিছু আঁধক্য দেখলাম না, লোকের ভড়ও খুব বোঁশ নয়। আইনসভার সাধারণ 
একটা বাংসারক উদ্বোধনের 'দনে জনসাধারণের মধ্যে যতটা উদ্দীপনা দেখা যায়, 
তার চেয়ে বোশ কিছ লক্ষ্য করলাম না। 

আইনসভার ভবনদ্বারে প্রথমে পেশছলেন মাউন্টব্যাটেন দম্পাতি। তারপর 
এলেন জিন্না ভিন্ন গাঁড়তে। যেমন জিন্নাকে, তেমান মাউন্টব্যাটেনকেও সমান 
আন্তাঁরকতার সঙ্গে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। মাউন্টব্যাটেন ও 'জন্না উভয়েরই 
বন্তুতার সকল কথার মধ্যে সোৌহার্দ্যর সুরই সব চেয়ে বোশ ক'রে এবং বড় হয়ে 
বেজে উঠল। এই সোহার্র্যপূর্ণ পারবেশের মধ্যে মাউন্টব্যাটেনের মর্যাদার অগ্রবার্ততার 
সমস্যাও আপনাআপাঁন চুকে গেল। জিল্নার বন্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লোড 
মাউণ্টব্যাটেন সস্নেহে মিস 'জিন্নার হাত ধরলেন। 

জন্না অবশ্য তাঁর কাঠন ও হিমশীতল ব্যান্তত্ব নিয়ে সকলের সঞ্গছাড়া হয়ে 
একট; দূরে দূরেই সরে থাকেন। কিন্তু তাঁর ব্যান্তত্বে একটা আকর্ষণী শান্তও 
আছে। নিজের নেতৃত্বশান্ত সম্বন্ধে তাঁন সর্বদা সচেতন এবং তাঁর এই সদাজাগ্রত 
প্রভৃভাবের দ্বারাই তন অপরকে আঁভভূত করেন। নিয়মতান্নিক গভর্নর-জেনারেলের 
পদ তাঁর কাছে নামে মান্র একটা পদ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিয়মতান্ত্রিক বশ্যতার 
প্রমাণ তাঁর মনোভাবে ও আচরণে দেখা যায় না। যেটনকু দেখা যায়, সেটুকু হলো 
একটা লোকদেখানো ফাঁকা আচরণ। গভরন্নর-জেনারেল পদের জন্য নিজের নাম 
প্রস্তাব করার পরেই তান প্রথম যে কাজ করেছেন, সেটা হলো আঁতারিস্ত ক্ষমতা 
জের হাতে নেবার কাজ। ১৯৩৫ সালের আইনের দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদের নবম 
তপশশল অনুসারে 'তাঁন বিশেষ ক্ষমতার জন্য হেংলণ্ড-নপাঁতির কাছে) আবেদন 
করেছিলেন এবং সে ক্ষমতা পেয়েও গিয়েছেন। জিন্না এখন যে ডিক্টেটরী ক্ষমতা 
গ্রহণ করেছেন, আজ পর্যন্ত কোন ডোঁমানয়নের নিয়মতাল্নিক গভরন্নর-জেনারেল 
কখনো সে-রকম ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন বলে শোনা যায়নি। চোখের সামনে আজ 
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পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেলর্পে যে 'জিন্নাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি বস্তুত হলেন 
একই আধারে কেন্দ্রুভৃত পাকিস্থানের সম্রাট, আকাবশপ অব ক্যান্টারবোরি, স্পীকার 
এবং প্রধান মন্ত্র ক্ষমতা 'দয্নে তৈরণ প্রচণ্ড এক কায়েদে আজম। 

ভবনের অনুষ্ঠান এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। এইবার শোভা- 
যান্রা করে জিন্বা গভনমেন্ট হাউসে ফিরে যাবেন। একই গাঁড়তে 'জন্নার সঙ্গে 
বসলেন মাউন্টব্যাটেন। আবার পথের দুপাশের জনতার উৎসাহ লক্ষ্য করলাম। 
কয়েকাঁট লরণীতে একদল পাকিস্থান নাবিকের এবং ছোট ছোট ছেলোপলেদের 
কয়েকটি দলের চীৎকার ছাড়া জনতার মধ্যে আনন্দমত্ত উল্লাসের কোন সাড়া 
পেলাম না। 

শোভাযান্রার সঙ্গে 'জিন্নার গাঁড় যেই গভর্নমেন্ট হাউসের ফটকে এসে পেশছল, 
জন্বা অমাঁন মাউন্টব্যাটেনের হটিঃর উপর একটি হাত রেখে আবেগাঁবগাঁলত স্বরে 
বললেন, “থ্যাঙ্ক গড, আম আপনাকে জীবন্ত ফাঁরয়ে আনতে পেরোছি।” 

মধ্যাহন হতেই আমরা 'দল্লী ফিরে চললাম। করাচী হতে 'দল্লী, আমাদের 
বিমান আকাশে সাতার দিয়ে চলেছে । নঈচের 'দকে একবার তাকালাম, আমাদের 
বিমান তখন পাঞ্জাবের সীমানা অণ্ুলের উপর 'দিয়ে উড়ে চলেছে । দেখলাম, এখানে 
ওখানে যেন বিরাট এক একটা আঁশ্নকুণ্ড শিখা বিস্তার ক'রে জবলছে। মাইলের 
পর মাইল, মাটির রূপ এ আগুনের জবালায় চাপা পড়ে গিয়েছে। এ আগুনের 
শিখার মধ্যে ভয়ানক এক অমঙগ্গলেরই হীঞ্গত দেখতে পাচ্ছি। 

দিল্লী এসেই আত প্রবল কাজের আবর্তের মধ্যে ডুবে গেলাম। মধ্য রান্রিতে, 
১৪ই আগস্টের শেষ মৃহূর্তাট ক্ষয় হয়ে যাবার আগেই ক্ষয় ক'রে দিতে হবে ভারতে 
ভাইসরয়তল্লের শেষ চিহ। আর এখানে ভাইসরয়ের কাজ নেই, এখন ভাইসরয়- 
তন্রের এই শিবির ভাঙার কাজটুকুই আমাদের তাড়াতাঁড় সেরে ফেলতে হবে। 

এখন মাঝরান্র। সংবাদদাতার দল একে একে আসতে আরম্ভ করেছেন। সংবাদ- 
দাতাদের কাছ থেকে শুনলাম, আইনসভার ভবনে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, তাতে প্রচণ্ড 
[ভিড় হয়োছল। নেহরু তাঁর বন্তৃতায় বলেছেন_আজ মধ্যরান্রতে যখন সারা 
পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়বে, ঠিক সেই সময় ভারত ঘুম থেকে জেগে উঠে এক নতুন 
ও স্বাধীন জীবন লাভ করবে ।, 

প্রসাদ এবং নেহরু উপাস্থিত হলেন, মাউশ্টব্যাটেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে গভর্নর- 
জেনারেলের পদ গ্রহণের প্রস্তাব জ্ঞাপন করার জন্য। সংবাদদাতা ও ফটোগ্রাফারের 
দল এসে ঘর ভরে ফেললেন। উৎসাহন ফটোগ্রাফারেরা গোলাকার টোবলাটির উপরে 
উঠে দাঁড়য়ে ক্যামেরা ঘোরাতে লাগলেন। 

'আম আপনাদের প্রদত্ত এ সম্মানে নিজেকে গোৌরবান্বিত মনে করছি। 'নিয়ম- 
তান্মিক বিধান অনুসারে আপনাদের উপদেশ পালনে আম আমার সাধ্যমতো সব 
চেম্টাই করব।' আনুষ্ঠানিকভাবেই ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলেন 
মাউণ্টব্যাটেন। 

প্রসাদ ও নেহরু চলে যাবার আগে, আর একটি ব্যাপার হলো। নেহরু 
আনুষ্ঠানিক গাম্ভশর্যের সঙ্গেই একটি বড় খাম হাতে নিয়ে আনম্ঠানক ভাষায় 
গাভর্নর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশে বললেন_-ভারতের নতুন মান্মসভার 
লদস্যদের ও তাঁদের দপ্তরের নামের তালিকা আম আপনার হাতে অর্পণ করাছ।, 

চলে খেলেন প্রসাদ ও লেহত্ব। নতুন মাল্মসভার লদস্যপদে যাঁরা মনোনশত 
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স্বাধশনতা 'দিবস ১৩৭ 

হয়েছের্ন বলে মাউশ্টব্যাটেন পূর্বে শুনোছিলেন, ঠিক তাঁদেরই নাম এ তালকায় 
আছে দক না, সেটা লয়ে দেখবার ইচ্ছা হতেই কোঁত্হলণ হয়ে হয়ে এবং সাগ্রহে 
তান খামাট খুললেন। কিন্তু, খাম শন্য। খামের ভিতরে নতুন মাল্িসভার 
সদস্যদের নামের কোন তালিকা ছিল না। 

নয়াদিললশ, ৯৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : দামামার ধ্বনি বেজে উঠল সকাল 

পৌঁরোহিত্যে মাউপ্টব্যাটেনের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানও সমাস্ত হলো। সেই লাল 
মখমলের চন্দ্রাতপের নীচে সোনার 'সংহাসনের উপর আলোর ছটা ছাঁড়য়ে পড়ল। 
সেই 'বিরাট সোনালশ কার্পেট, ষেন সোনা দিয়ে ঢাকা এক টুকরো ময়দান। লোড 
যুনটব্যাটেনের পরিচ্ছদের ক্বর্ণঝালর দরবারকক্ষের এই বর্ণবহূল শোভা আরও 
উদ্দীপ্ত ক'রে তুললো । 

এর পর কাউন্সিল হাউসের অনুষ্ঠান। আড়াই লক্ষ উৎসাহমত্ত লোক 
কাডীন্সল হাউসের কাছে এসে ভিড় করেছে। প্রবেশের পথ পাচ্ছিলেন না মাউন্ট- 
ব্যাটেন। নেহরু এবং নেতৃবৃন্দ জনতার চাণুল্য শান্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন, 
ফলে জনতা আরও উল্লাসে বিপুল 'জয় হিন্দ রবে বাতাস মৃখাঁরত ক'রে আরও 
চণ্চল হয়ে উঠল। যাই হোক, কাউন্সিল হাউসের অনুষ্ঠানও হলো। 'বাভন্ন 
দেশের আভিনন্দন বাণী এক এক ক'রে পড়ে শোনালেন প্রসাদ। এখানেও গত 
রান্রের শুন্য খামের ঘটনার মতো একটা ভুলের ঘটনা ঘটে গেল। সব দেশের 
আভনন্দনবাণী পাঠ করলেন প্রসাদ, শুধু ছ্রুম্যানের প্রোরত বাণ্ণীটই পড়তে ভুলে 
গেলেন। মাক রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেড চাপা-গলায় চেপচয়ে স্মরণ কাঁরয়ে দেবার পর 
প্রসাদ দ্রুম্যানের বাণী পড়ে শোনালেন। 

প্রসাদের বন্তুতার পর জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হলো, সঙ্গে সঙ্গে একান্রশবার 
তোপধবনি। কাউন্সিল হাউস থেকে ফিরবার পথে মাউণ্টব্যাটেনকে জয় 'হন্দ্ ধ্বনি 
তুলে জনতা 'আভনন্দন জানালো। 'পাঁণ্ডত মাউশ্টব্যাটেন কি জয়”_এমন ধবনিও 
শোনা গেল। 

কাটীন্সল হাউসের পর রোশেনারা বাগ। বাঁভন্ল স্কুলের প্রায় পচি হাজার 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় প্রখর রৌদ্রের মধ্যে মাউন্টব্যাটেনের অপেক্ষায় এখানে 
বসোঁছল। ছেলেমেয়েদের ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন মাউশ্টব্যাটেন। মিঠাই বিতরণ 
করা হলো। একজন সাপুড়ে খেলা দেখালো। সাপুড়ে তার মূখ এঁগয়ে 'দয়ে 
একটা সাপের মাথা কামড়ে ধরতেই বেচারা প্যাচ ভয়ে ?শউরে উঠে প্রায় পাঁলয়ে 
যাঁচছলেন। প্যামেলার বাবা ও মা অবশ্য এই রোদ ধ্নুলো চীৎকার আর সাপ-খাওয়ার 
দৃশ্য খুশি মনেই সহ্য করলেন এবং ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁদের প্রীতির পারিচয় 
দলেন। 

রোশেনারা বাগের পর 'প্রন্সেস পার্কে পতাকা উত্তোলনের অন্ষ্ঠান। পতাকা- 
দণ্ডের চারাদকে তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ । হর্ষে উল্লাসে ও আনন্দে চণ্চল এই 
জনসমূদ্রে সব জাত শ্রেণী ও ভাষা মিলে একাকার হয়ে 'গিয়েছে। পতাকাদশ্ডের দকে 

মাউন্টব্যাটেনের গাঁড় অনেক কম্টে এবং আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। নেহরু 



১৩৮ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

বার বার চীংকার করে জনতার কাছে আবেদন করাছলেন, মাউশ্টব্যাটেনকে একট; 
রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্য। পতাকাদশ্ড থেকে পণচশ গজ দূর পর্যন্ত এসে মাউণ্ট- 
ব্যাটেন আর এগুতে পারলেন না। সেখানেই গাড়ির উপর দাঁড়য়ে পতাকা 
উত্তোলনের অনুষ্ঠান লক্ষ্য করলেন এবং আঁভবাদন গ্রহণ করলেন। 

পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক হাল্কা বাষ্ট ঝরে পড়ল এবং 
আকাশ জুড়ে ফুটে উঠল একটি রামধনু। পতাকার শ্বেত সবুজ ও গাঢ় গৈরিকের 
সঙ্গে রঙ 'মালয়ে দিল স্বাধীন ভারতের প্রথম দিনের আকাশে অভ্যাদত এই রাম- 
ধনু। যাঁদ হলিউডের কোন 'ফিল্মকাহনীর একটি দৃশ্যে এভাবে নিসর্গের রঙীন 
ইঞ্গিত মিশিয়ে ছবি তোলা হতো, তবে আমরা এ আঁভযোগ না ক'রে পারতাম না 
যে, কঙ্পনার বোঁশ বাড়াবাঁড় করা হয়েছে। কিন্তু 'দিল্লীর আকাশের বাস্তবতা সে 
কন্পনাকেও ভাবব্যঞ্জনায় ছাড়িয়ে গিয়েছে । যাঁরা বিষণ্ন গণকের মত শুধু ভাঁবষ্যতের 
দকে তাকিয়ে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছেন, স্নিগ্ধ রামধনুর এই নাটকীয় আঁবর্ভাব 
প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে, তাঁরা ভুল করছেন, তাঁদের আশঙ্কা অমূলক ।' আমার স্বীকার 
করতে কোন দ্বিধা নেই যে, যাঁদের মনের আঁব*বাসটাই একেবারে লোহার মতো কাঠিন 
হয়ে গিয়েছে, তাঁরা ছাড়া আর সকলেই ভারতের এই এতিহাঁসিক মুহূর্তে প্রকাতির 
এমন একটি ইঙ্গতকে ভাঁবষ্যতেরই একট কল্যাণের হীঁঞ্গত বলে মনে করবেন। 



নতুন অশান্তি 

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : আজ সকালে পূরনো 'দিল্লশর 
লালকেল্লার উপর কংগ্রেস পতাকা উড়ছে। কেল্লা থেকে আরম্ভ ক'রে মোগলগাঁরমার 
এঁতিহাঁসিক সাক্ষী বিরাট জুম্মা মসাঁজদ পর্যন্ত সকল স্থান প্লাবত ক'রে পাঁচ 
লক্ষ লোকের জনতা নেহরুর বন্তুতা শূনলো। কিন্তু সকাল বেলার এই আনন্দের 
রেশ বিকাল হতেই ফুরিয়ে গেল। আনন্দের বদলে দেখা দিল বিষাদ । র্যাডারুফের 
বাঁটোয়ারার ঘোষণা-পন্ন নেতাদের হাতে আজই বিকালে স'পে দিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। 

নেতাদের ছগ্ঘন্টা সময় দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন, তারই মধ্যে র্যাডারুফের 
বাঁটোয়ারার সকল বিষয়, বৃত্তান্ত ও নির্দেশ পাঠ ক'রে ফেলতে হবে নেতাদের। তার 
পরেই গভরননমেন্ট হাউসের কাউীন্সিল কক্ষে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে এক বৈঠকে 
সাম্মীলত হতে হবে। 

লিয়াকং 'দল্লশীতেই রয়েছেন এবং বাঁটোয়ারার ঘোষণা-পন্ন তাঁর হাতেও দেওয়া 
হয়েছে। 'লিয়াকংকে এই সময় দিল্লীতে আনতে পেরেছেন, এটাও মাউন্টব্যাটেনের 
কম কৃতিত্বের কথা নয়। সদ্যঃ-প্রাতচ্ঠিত পাকিস্থান রাস্ট্রের প্রধান মন্ত্রীকে চাব্বশ 
ঘণ্টাও পার না হতেই ভারতের রাজধানীতে হাঁজর হতে দিতে জিন্নার আপাস্ত 
ছিল। মাউপ্টব্যাটেনের অনুরোধে জিমা শেষ পর্যন্ত আনিচ্ছাকণ্ঠতভাবেই রাজি 
হয়েছেন। 

এই বৈঠকে আমিও উপাস্থিত ছিলাম। গম্ভীর ও বিষণ্ন একাঁট বৈঠক। দু 
পক্ষেরই নেতাদের আভমতের মধ্যে একটি বিষয়ে শুধ্ এঁক্য লক্ষ্য করলাম। দু 
পক্ষই এই বাঁটোয়ারার 'বরদুদ্ধে নিন্দা ও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। প্রত্যেক নেতারই 
মতে এই বাঁটোয়ারায় তাঁর সম্প্রদায়ের সম্পর্কে স্াবচার করা হয়নি । 

কিন্তু সকল দলের এই অসন্তোষ ও ক্ষোভের দ্বারাই মাউন্টব্যাটেনের কাছে 
একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। সব নেতাই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এতেই প্রমাণিত 
হচ্ছে যে, বাঁটোয়ারা ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারসম্পন্ন হয়েছে। আর একটি নৌতক 
সতোরও অক্ষুগ্রতার প্রমাণ পেয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। দু পক্ষই সমানভাবে 
অসন্তুষ্ট হয়েছেন, সুতরাং আরও বোঁশ ক'রে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে ষে, বাঁটোয়ারায় 
দু পক্ষেরই প্রাত সৃবিচার করা হয়েছে। 

বাঁটোয়ারার বিষয় নিয়ে যে সমালোচনা ও বিতণ্ডা শীঘ্রই তুমুল হয়ে উঠবে, 
আজকের বৈঠকেই তার প্রথম পাঁরচয় পেয়ে গেলাম। লিয়াকত ক্ষুব্ধ ও 'বাস্মত 
হয়েছেন, গঃর্দাসপূর জেলাকে কেন পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তভুস্ত করা হলো? অপর 
দকে প্যাটেল ক্রুদ্ধ হয়েছেন, পার্বত্য চট্রুগ্রামকে কোন্ য্যান্তিতে পূর্ববঙ্গের অন্তভুস্তি 
করা হলো? আর শিখভামর 'বিভন্ত অবস্থা লক্ষ্য ক'রে বলদেব একেবারে নির্বাক 
ও হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। কিন্তু এই ক্ষোভ সত্তেও কোন নেতাই তাঁদের 
সমালোচনার তীব্রতাকে এমন স্তরে নিয়ে এলেন না, যার অর্থ এই হতে পারে ষে, 
তাঁরা বাঁটোয়ারাকেই অস্বীকার করছেন। তাঁরা পূর্বেই এই সর্তহীন প্রাতশ্রাতি 
দিয়োছলেন যে, বাঁটোয়ারা যেরকমই হোক না কেন, তাঁরা সেটা মেনে.নেবেন। এই 
প্রীতশ্রতির অনাথা হবে, নেতাদের মন্তব্যের মধ্যে এমন কোন ইঞ্গিত পেলাম না। 



১৪০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

এই বৈঠকেই নেতারা যখন বাঁটোয়ারার প্রসঙ্গ নিয়ে বিত্রতভাবে আলোচনা 
করছেন, তখনই পাঞ্জাবের এক-একাঁট সংবাদ এসে পেপছতে লাগলো। অত্যন্ত 
শোচনীয় এক-একাট ঘটনার সংবাদ। পাঞ্জাবের জনসাধারণই এখন আইন-কানুন 
ও রাষ্ট্রীয় নিয়মতন্রের সব নির্দেশ তুচ্ছ ক'রে নিজের হাতেই ব্যবস্থা করতে আরম্ভ 
ক'রে দিয়েছে। এ সংবাদ এই বাস্তব সত্যই রূঢ্রভাবে স্মরণ কাঁরয়ে দিল যে, এখন 
বিশেষভাবেই সতর্ক হতে হবে এবং এ অবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো বাঁলিষ্ঠ 
নেতৃত্বের ৰ 

জেংাকন্স্ ঠিকই বলেছেন, পণ্টনদীর দেশে পূর্ণ উদ্যমে এবং প্রচণ্ডভাবেই 
«ওয়ার অব সাকসেশন' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আকিনলেক আজ পাঞ্জাবের সাংঘাতিক 
অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নেতাদের 'দয়েছেন। রিপোর্ট পেয়ে 
নেতারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পাঞ্জাবের সীমানা ফৌজের সৈনাদল আবলম্বে বৃদ্ধ 
করা কর্তব্য। 

ওঁদকে কলকাতার অবস্থাও কম উদ্বেগপূর্ণ নয়। সেখানেও এই ধরনের 
ওয়ার অব সাকসেশন” যে কোন মূহূর্তে দেখা দেবার 'বপজ্জনক সম্ভাবনা রয়েছে। 
এখানে ওখানে অতাঁকতিভাবে আক্রমণের বিক্ষিপ্ত কতগুলি ছোট ছোট ঘটনা ছাড়া 
কলকাতায় এখন বড় রকমের কোন অশান্তির ব্যাপার নেই। এঁদকের তুলনায় 
কলকাতাকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত বলা যায়। গান্ধী রয়েছেন কলকাতায় এবং তাঁর 
উপাঁষ্থাঁতর প্রভাবও কলকাতা উপলাব্ধ করতে পেরেছে । কলকাতাকে সস্থ হতে 
সাহায্য করেছে গান্ধীর উপাস্থাতি। 

কোন্ কাজ আগে এবং কোন্ কাজ পরে করতে হয়, সে সম্বন্ধে 
গান্ধীর নিজের একটা প্রখর ওুঁচত্যবোধ আছে। অবস্থাবশেষে কোন্ আচরণ 
নিতান্তই বিসদৃশ হবে, সে সম্বন্ধেও নিজের নীতি অনযায়ী ধারণা তাঁর আছে। 
তাই স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আগেই তান রাজধানী দিল্লী ছেড়ে চলে গয়েছেন। 
ততনি জানেন, এই সব সরকারী উৎসব ও আনন্দমত্ততার সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ 
খাইয়ে এঅনচ্ঠানকে সাহায্য করার মতো কোন কাজের ভূঁমকা গ্রহণ করতে পারবেন 
না। তান অনুভব করেছেন, ভারতের পূর্বাঞচলেই এখন তাঁর অনেক প্রয়োজনীয় 
কর্তব্য অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। কলকাতায় গিয়ে ১৩ই আগস্ট তাঁরখেই গান্ধী 
অখণ্ড বঙ্গের শেষ প্রধান মল্লী শাঁহদ সূরাবার্দকে নিজের কাছে আহবান করেছেন, 
সহযোগী হয়ে কাজ করার জন্য। সংরাবার্দ হলেন বেশ সৌখীন ও সুখের জীবনে 
অভ্যস্ত মানুষ। কিন্তু গান্ধী তাঁকে ডেকেছেন, অস্পৃশ্যদের একটি পাড়ার মধ্যে 
ক্ষুদ্র একটি ঘরে থেকে গান্ধীর সঙ্গে একযোগে সেবাব্রতে আত্মীনয়োগ করার জন্য। 
সেই রাত্রেই একদল হন্দু যুবক গাম্ধীর ঘরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ক'রে চলে গেল। 

১৩ই তাঁরখের এই ঘটনার পর গাম্ধীও ঠিক ক'রে ফেলোছলেন যে, ১৫ই 
আগস্টের স্বাধীনতার 'দনাটকে তান কিভাবে যাপন করবেন। গতকাল যখন 
সারা ভারত উৎসব করেছে, তখন গান্ধী উপবাস ক'রে দিন কাটিয়েছেন। 

পাঞ্জাবের সাংঘাতিক অবস্থা লক্ষ্য ক'রে নেহরু ও িয়াকৎ এই সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে, তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে প্রথমে আম্বালা যাবেন, তার পর যাবেন 
অমৃতসরে। অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ ক'রে তাঁরা সমগ্র সমস্যা বিবেচনা করবেন 
এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে সম্বন্ধেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেখানেই ক'রে 
ফেলবেন। 



নতুন অশান্ত ১৪১ 

, বোম্বাই, রবিবার, ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাজ : গভরন্নর-জেনারেল মাউ্টব্যাটেন 
বোম্বাইয়ে এসেছেন। ভারত হতে ব্রিটিশ বাহন সরে যাচ্ছে। তাদেরই প্রথম 
দলকে বদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন মাউশ্টব্যাটেন। জোঁটিতে সৈন্যবাহণ জাহাজ 
'জাঁজকি, অপেক্ষা করছিল এবং নরফোক রোজমেশ্টের একাঁট দল দাঁড়য়োছিল বিদায় 
নেবার জন্য । অল্প অল্প বৃন্টির মধ্যে ভারতে নরফোক রোজমেন্টের শেষ প্যারেডও 
হয়ে গেল। ছোট একাঁট কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়য়ে মাউন্টব্যাটেন বন্তৃতা 'দিলেন। 
নেহরর প্রেরিত একটি আন্তরিক 'বদায়-বাণী পাঠ করলেন কারয়াস্পা। 

নরফোক রোঁজমেন্ট তাঁদের পতাকা নামিয়ে এবং গুটিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে 
চললেন। সৌনিকের খাকি পাঁরচ্ছদে ভূষিত মাউশ্টব্যাটেন বন্তুতার সময় বাঁষ্টতে 
[ভজাছলেন। কন্তু তাঁর বন্তৃতার মধ্যে উৎসাহপূর্ণ উদ্দীপনার কোন অভাব হলো 
না। পতাকা গুটিয়ে ভারত হতে চলে যাবার যে প্রাতশ্রাত দেওয়া হয়োছল, সে 
প্রাতশ্রতি পালন করা হচ্ছে। মাউণ্টব্যাটেন চাইছেন, যাবার সময় সম্মান, শ্রদ্ধা 
ও শুভেচ্ছা অটুট রেখেই আমরা যেন বিদায় নিতে পাঁর। কারয়াস্পা যখন নেহরুর 
বাণী পাঠ করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল, ভারতের মনোভাব ও ধারণার কত বড় 
পাঁরবর্তন ঘটে যাচ্ছে, এ-বাণীতে যেন তারই প্রাতধবাঁন শুনতে পাচ্ছি। 

নয়াদল্লন, বুধবার, ২০শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : নেহরু এবং িয়াকৎ আম্বালা 
থেকে অমৃতসর পেশছে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি সাঁনরন্ধ আবেদন প্রচার 
করেছেন। এক বেতার-বন্কৃতায় নেহরু বলেছেন যে, দুই পাঞ্জাব গভনমেন্টই শান্তি 
স্থাপনের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গভনমেন্টদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ ক'রে 
এই পনদারুণ উন্মত্ততার, অবসান ঘটাবার সঙ্কল্প করেছেন। নেহরু আরও 
বলেছেন-_-ভারত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়, ভারত গণতাল্ল্িক রাম্দ্র। এখানে প্রত্যেক 
নাগারকের সমান আঁধকার। নাগরিকের এই আঁধকার রক্ষায় গভর্নমেন্ট দ়্প্রাতজ্ঞ- 
ভাবেই কাজ ক'রে যাবেন, 

শরণার্থীর সমস্যা এরই মধ্যে প্রবল রূপ ধারণ করেছে । আনুমানিক 'হসাব 
অনুসারে প্রায় দ্' লক্ষ নরনারী কতগুলি বে-বন্দোবস্ত আস্তানায় গাদাগাঁদ হয়ে 
পড়ে আছে এবং ক্যাম্প, নামে আখ্যাত এই সব আস্তানায় থাকবার ব্যবস্থা এমনই 
শোচনীয় যে, আতি ব্যাপক ও ভয়ানকভাবে কলেরার আক্লমণ যে কোন মুহূর্তে দেখা 
1দতে পারে। 

নয়াদিলী, সোমবার, ২৫শে আগস্ট, ১৯১৪৭ সাল : আঙকের যুক্ত দেশরক্ষা 
পাঁরষদের বৈঠকে মাউন্টব্যাটেনকে একটা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 
সীমানা ফৌজের সম্পর্কে দুই গভনমেন্টের মনে যে-সব আপাত্ত প্রবল হয়ে উঠেছে, 
সেটা জানতেন মাউন্টব্যাটেন। দুই গভরন্নমেন্টের ইচ্ছা, সীমানা ফৌজ আবলম্বে 
ভেঙ্গে দেওয়া হোক। দুই গভর্নমেন্টই 'নজের নিজের এলাকায় স্বতন্মভাবে 
নিজেরই প্রধান সেনাপাতির প্রত্যক্ষ দাঁয়ত্বে পারচাঁলত দুই ফৌজ 'নয়ে শান্তিরক্ষার 
ব্যবস্থা করতে চান। তাঁদের মতে, দুই রাস্ট্রের সৈন্য নিয়ে এরকম একটা সাম্মীলত 
কম্যান্ডের এখন আর কোন অর্থ হয় না। দুই পক্ষই স্বতন্মভাবে নিজ নিজ 
এলাকায় নিজেদের কম্যাণ্ড স্থাপন করতে ইচ্ছুক । মাউণ্টব্যাটেন এ বৈঠকে আসবার 
পূর্বেই জানতেন যে, সীমানা ফৌজ ভেঙে দেবার প্রস্তাব আঁকনলেক এবং রাস, 
দু'জনের কেউই সমর্থন করবেন না। সামারক আধনায়ক ও নায়কের অভিমত 

যাই হোক, এ ধরনের প্রস্তাব স্বয়ং মাউন্টব্যাঠেনেরও মতের বিরোধী। সন্তরাং, 
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পারষদের বৈঠকে এসে তিনি সমস্ত আলোচনাকে এই প্রসঙ্গ থেকে দূরে রাখতেই 
চেম্টা করলেন। আলোচনাও অন্য প্রসঙ্গের মধ্যে নিবদ্ধ 'ছিল, কিন্তু পাঁকস্থানের 
প্রাতানধিরূপে উপস্থিত চুন্দ্রিগড়কে ঠেকাতে পারলেন না মাউন্টব্যাটেন। চুন্দ্রিগড় 
হঠাৎ সীমানা ফৌজ সম্পর্কে কত অত্যন্ত আপাত্তজনক মন্তব্য ক'রে 
বসলেন। 

চুল্দ্রিগড়ের এ আচরণ মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সহ্য করা খুবই কাঁঠন হয়ে উঠল। 
িছক্ষণ আগেই মাউন্টব্যাটেন উপাস্থত সদস্যদের উদ্দেশ করে এই অনুরোধ 
করোছলেন যে, বর্তমান অবস্থায় নেতাদের পক্ষ থেকে সীমানা ফৌজের আফসার 
ও সোনকদের সম্পর্কে একট; প্রশংসাবাণী ঘোষিত হওয়া দরকার । সীমানা ফৌজের 
উপর দুরূহ কাজের ভার পড়েছে এবং পাঞ্জাবের যে-ধরনের অশান্তি দমনের জন্য 
তাদের চেজ্টা করতে হচ্ছে, সেটা তাদের মনোবল। নিষ্ঠা ও উৎসাহের একটা কঠিন 
পরণক্ষার ব্যাপার। এই অবস্থায় তাদের উৎসাহ ও মনোবল অটুট রাখবার জন্য 
একট? প্রশংসাস্চক উৎসাহ-বাক্যেরই প্রয়োজন। যাঁদ সীমানা ফৌজের 'পছনে 
গভরন্নমেন্টের যথোপযুন্ত সমর্থন না থাকে, তবে অবশ্য ফৌজকে সাঁরয়ে দেওয়াই 
কর্তব্য হবে। কিন্তু এর ফলে যে রস্তারান্ত ব্যাপার আরম্ভ হবে, তার জন্য দোষের 
ভাগ হতে হবে তাঁদেরই, যাঁদের দাবীতে ফৌজ ভেঙে দেওয়া হবে। মাউন্টব্যাটেন 
তাঁর বন্তব্য বলতে বলতে হঠাৎ চুন্দ্রিগড়ের দিকে তাকিয়ে আভভাবকের মতোই ভঙ্গীতে 
ধমক দলেন--আপনার এ ধরনের কথাগ্াঁল যাঁদ আপনার গভরন্নর-জেনারেলের কানে 
যায়, তবে তান আপনাকে কি বলবেন, সেটা ভাবতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে।, 

বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, সীমানা ফৌজ সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করা হবে। বিজ্ঞপ্তি রচনার ভার পড়ল ভের্নন ও অমার উপর। সমস্ত 
[বকালটাই হাঁডর্জ এভেন্যুয়ে পাক-হাই-কমিশনারের আফসে এবং সেব্রেটারিয়েটে 
নেহরুর আঁফসে দৌড়াদোৌঁড় করেই কেটে গেল। বিজ্ঞপ্তির মধ্যে একটা কথা 
উল্লেখ করবার জন্য খুব জেদ ধরলেন চুন্দ্রিগড়। সীমানা ফৌজ যাঁদ ভাবিষ্যতে 
কর্তব্যের ভ্রুট করে, তবে ফৌজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে__ এই 
ধরনের একাঁট মন্তব্য বিজ্ঞাঁপ্তর মধ্যে রাখতে চাইছিলেন ছুন্দ্রিগড়। আমরা বিজ্ঞপ্তির 
মধ্যে কঠোর উীন্ত বর্ন করে একটু মুদুভাবেই অবশ্য একাট মন্তব্য ক'রে 
রেখোঁছলাম-াঁবশেষ বিশেষ এবং অল্পসংখ্যক কয়েকাঁট ঘটনার কথা বাদ 'দয়ে 
অবশ্যই বলা যায় যে, সীমানা ফৌজ তাঁদের কর্তব্য ভালভাবেই ক'রে যাচ্ছেন।, 

বাদ 'দিয়েই বিজ্ঞপ্তি রচনা করতে সক্ষম হলাম। সমস্ত ঘটনা থেকে এই 'শক্ষাই 
পাওয়া যাচ্ছে যে, দুই গ্রভনমেন্টকেই দুরূহ কর্তব্য পালনে নিনয্ন্ত সৈন্যবাহনী 
সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব পাঁরবর্তন করতে হবে, যাঁদ দেশের মধ্যে সৈন্যবাহননীর 
বিদ্রোহ দেখবার ইচ্ছা তাঁদের না থাকে। রাল্ট্রের শান্ত ও শৃঙ্খলার কাজে 'নিযন্ত 
লোকের বিরুদ্ধে নিন্দা ও লোম্ট্র নিক্ষেপ করার দন আর নেই। 

নয়াদিল্লশ, ২৫শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : গভরনমেন্ট হাউসে ফিরে আসতেই 
মাউন্টব্যাটেন একখান চিঠি দেখালেন। মঞ্কটন জানিয়েছেন, তিনি নিজামের 
উপদেষ্টার পদে ইস্তফা "দিয়েছেন, যাঁদও 1তাঁন এখনও 'িজামের আস্থাভাজন হয়েই 
আছেন। মঞ্কটন লিখেছেন, তান এখন আর গভনমেন্ট হাউসে থাকতে ইচ্ছা 
করেন না। কারণ, ইস্তফা দেবার পরেও এখানে থাকলে ব্যাপারটা লোকের চোখে 
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ভাল ঠেকবে না এবং লোকে তাঁকে ভুল বুঝতেও পারে। সংবাদটা মাউণ্টব্যাটেনের উপর 
একটা আঘাতের মতোই এসে পড়েছে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন-__আমরা ডুবলাম! 

গত জূলাই মাস থেকেই হায়দরাবাদ ও ভারত গভর্নমেন্টের মধ্যে আলোচনা চলে 
আসছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারতের কি ধরনের সম্পর্ক 
স্থাঁপত হবে, এই দুরূহ বিষয়টি নিয়ে যাবতীয় আলোচনার ব্যাপার এতাঁদন ধরে 
চলতে পেরেছে, তার মূলে রয়েছে মগ্কটনের প্রাতিভা । নিজামের প্রাতানাধ দলের মধ্যে 
মঙ্কটন এতকাল ছিলেন বলেই এবং তাঁর পরামর্শের সাহায্য পাওয়া গিয়োছিল বলেই 
আলোচনাও এতখান অগ্রসর হতে পেরেছে। ১২ই আগস্টে পেশছেও মাউন্টব্যাটেন 
যখন দেখলেন যে, মীমাংসার সম্ভাবনার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তখন তাঁন 
হায়দরাবাদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থার সূযোগ ক'রে দলেন। 'নিজামকে আরও 
দু'মাস সময় দলেন মাউশ্টব্যাটেন। পনরই আগস্টের পরেও দু'মাসের মধ্যে যে 
কোন দন তারতের অন্তভূক্ত হবার প্রস্তাব করতে পারবেন নিজাম এবং ভারত 
গভনমেন্ট সে প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য দু'মাস পযন্তি অপেক্ষা করবেন। মাউন্ট- 
ব্যাটেন আমাদের বললেন যে, যাঁদও "তান এখন আর ইংলন্ডরাজের প্রাঁতভূ নন, 
তবুও ভারত গভরননমেশ্ট তাঁকে নিজামের সঙ্গে আলোচনা করবার আঁধকার 'দিয়েছেন। 
বেরার অণ্চল সম্পকেও একটি ব্যবস্থায় ভারত গভনমেণ্টকে রাজি করাতে পেরেছেন 
মাউণ্টব্যাটেন। বেরার এখন যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই থাকবে, এখন 
বেরারের রাজনোতিক ভীত্তর কোন নড়চড় করা হবে না। বেরার যাঁদও আইনত 
নিজামেরই রাজ্যের অংশ, কিন্তু বেরার এতকাল মধ্যপ্রদেশের গভর্নরের দ্বারাই 
শাঁসত হয়ে এসেছে। আপাতত এই ব্যবস্থাই অক্ষরপ্ন থাকবে। এ ছাড়া ভ 'প 
মেননের সঙ্গে পরামর্শ করার পর মাউন্টব্যাটেন আর একাঁট ীবষয় স্পম্ট ক'রে 
ননয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় রাম্ট্রভুন্তর 'সদ্ধান্ত না ক'রে হায়দরাবাদ ভারত 
ডোমানয়নের বিরুদ্ধে শন্রুতামূলক আচরণের প্রমাণ 'দয়েছে, ভারত গভর্নমেন্ট 
এরকম কোন ধারণা করবেন না, এই আশ্বাস নিজামকে এখন 'দিতে পারবেন 
মাউণ্টব্যাটেন। কারণ একটা বিষয় নিঃসংশয়ভাবেই তিনি জেনে নিয়েছেন যে, 
হায়দরাবাদকে অর্থনোৌতক অবরোধের দ্বারা চাপ দেবার কোন ইচ্ছাই ভারতনয় 
নেতাদের নেই। 

কথা ছিল, আজকেই হায়দরাবাদ প্রাতনাধ দলের সঙ্গে নতুন ক'রে আলোচনা 
আরম্ভ হবে। মঙ্কটনের চিঠি পেয়ে ভি দি মেননকে ডেকে পাঠালেন মাউণ্টব্যাটেন 
এবং এই নতুন অবস্থা” সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করলেন। এই সময় সীমানা 
ফৌজের সম্পর্কে বিজ্ঞাপ্ত তৈরীর বাঁক কাজটকুর জন্য আমরা বৌরয়ে গেলাম। 
যখন ফিরে এলাম, তখন দেখি 'নজামের কাছ থেকেই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে একটি 
টোলগ্রাম পেপছেছে। 'িবজাম মাউণ্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেছেন যে, মঞ্কটনের 
স্গে দেখা ক'রে মাউন্টব্যাটেন যেন তাঁকে বুঁঝয়ে বলেন যে, এসময় পদত্যাগ করা 
তাঁর উচিত হচ্ছে না। নিজাম একথাও জানিয়েছেন যে, মড্কটন যাঁদ এসময়ে চলে 
যান তবে তাঁর স্থানে অন্য কোন ব্যান্তকে নিয়োগ করা এখন নিজামের পক্ষে খুবই 

দুরূহ হবে। 
এই সময় উপাঁস্থত হলেন স্বয়ং মগ্কটন। মঙ্কটন বললেন, হায়দরাবাদের 

চরমপল্থী মুসালম সঙ্ঘ ইত্তেহাদ-উল-মনসাঁলামিন তাঁর বরদ্ধে হায়দরাবাদের সংবাদ- 
পরগলিতে 'অত্যন্ত হিংগ্র ধরনের যে প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেছেন, তারই 
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জন্য তিনি পদত্যাগ করেছেন। মঙ্কটন বললেন, ঠিক এই একই কারণে প্রাতাঁনাধ- 
দলের অন্যান্য দুজন সদস্যও (নিজামের প্রধান মন্ত্রী ছত্তারর নবাব এবং নিজামের 
নিয়মতন্ত্র বিষয়ক মন্ত্রী) ডোলিগেশনের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। ছত্তারর নবাবের 
পদত্যাগপন্র নিজাম গ্রহণ করেনান। মঞ্কটন বললেন, তিনি পদত্যাগপন্্র প্রত্যাহার 
করতে রাজ আছেন, যাঁদ তার আগে ইন্তেহাদ প্রকাশ্যভাবে তাঁদের বিবৃতি প্রত্যাহার 
করেন। 

মণ্কটন মাউণ্টব্যাটেনকে জানালেন যে, ভারত গভরন্মেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপনের বিষয়ে তান নিজামকে অন্তত এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর কারয়ে আনতে 
পেরোছিলেন যে, নিজাম ভারত গভর্নমেন্টের কাছে বিশেষ ধরনের একটি সান্ধিসূত্নে 
আবদ্ধ হবার প্রস্তাব করতে রাজ হয়োছিলেন। দেশরক্ষা, বৈদেশিক নাতি এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থা, এই 'তিনাঁট বিষয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমৈন্টের আঁধকার 
স্বীকার ক'রে নিতে নিজাম রাজ হয়োছিলেন। তাৎপর্যের দক 'দিয়ে বস্তুত রাষ্ট্র- 
ভীন্তরই সমান, অথচ নামের দিক 'দয়ে ভিন্নতর একটা সম্পর্ক স্থাপনে নিজামকে 
রাজ করাতে তিনি পারতেন। 'াম্ট্রভু্তির চুন্তিপন্রঁ নামট্ার বদলে 'সম্পকের 
ঘোষণাপত্র নাম দিয়ে একটা শ্রুতিমধুর নামের ব্যবস্থা করলেই কাজ হয়ে যাবে বলে 
মণ্কটন ধারণা করোছলেন। 

মাউশ্টব্যাটেন বললেন, কিন্তু এখানেই অসুবিধা আছে। নিজামের বেলায় 
একটা নতুন ধরনের কোন সম্পর্ক অথবা সম্পকের চুক্তিপন্র মেনে নিতে রাজ হলে 
অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে আঁবচার ও অমর্যাদা করা হবে, প্যাটেল অত্যন্ত 
দৃঢ়ভাবে এই আভমত পোষণ করেন। প্যাটেল মনে করেন, নিজামের সঙ্গে ভিন্ন 
ধরনের একটা সম্পর্ক স্থাপন করলে রাম্টরভুন্তর চুন্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী অন্যান্য 
রাজন্যদের প্রাতি বস্তুত 'বিশবাসভঙ্গের কাজ করা হবে। 

মাউণ্টব্যাটেন মঙ্কটনকে এই প্রাতিশ্রাতি দিলেন যে, মগ্কটন যাঁদ নিজামকে রাজি 
করাবার ব্যাপারে সাহায্য করেন, তবে তিনি নিজামের জন্য একটা নতুন ধরনের 
সম্পর্কের ব্যবস্থা অনুমোদনে ভারত গভর্নমেন্টকেও রাজি করাবার জন্য যথা- 
সাধ্য চেস্টা করবেন। নতুন সম্পর্ক বলতে সম্পূর্ণভাবেই নতুন একটা সম্পর্ক অবশ্য 
বোঝাবে না, এ সম্পর্ক মূলত এবং মোটামুটিভাবে রাম্ট্রভুন্তিরই অনুরূপ সম্পর্ক 
হবে। | 

আজই খবর পেলাম, ভোপাল রাম্্রভুন্তির চুক্তিপন্রে স্বাক্ষর দান করেছেন। 
সিদ্ধান্ত করার জন্য ভোপালকে আঁতারস্ত দশ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। মাউন্ট- 
ব্যাটেন মন্তব্য করলেন- দেখতে পাচ্ছ, ১৫ই আগস্টের আগে যে ধরনের তাড়াহুড়ার 
মধ্যে উদ্ব্যস্ত হতে হয়েছিল, আবার সেই ধরনেরই অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়তে হচ্ছে। 

নয়াদিল্লশ, বৃধবার, ই২৭শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন তাঁর শয়নকক্ষে 
বসেই ভি 'ি ও আমার সঙ্গে একটা আত জরুরী বিষয়ে আলোচনা করলেন। 
পাঞ্জাব সীমানা ফৌজের 'বরুদ্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রে আভযোগের তুফান চলছে। 

- ৃহন্দুস্থান টাইমসের দেবদাস গান্ধী এবং নিউজ ক্রনিকেলের সাহানিকে ডেকে 
পাঠালেন মাউন্টব্যাটেন। 

[বিকাল চারটার সময় সম্পাদকদ্বয় এলেন। মাউন্টব্যাটেন বললেন, দেশের 
সৈনিকদের বিরুদ্ধে সোজাসাজ কোনরূপ আক্রমণমূলক সমালোচনা করা উচিত 
নয়, কারণ সোনকেরা এসব সমালোচন্যার উত্তর দিতে পারে না। যাঁদ সৈনিকেরা 
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প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করে, তাহলে দেশে মোক্সকোর দশা দেখা দেবে, যেখানে 
প্রীতবাদকারী সৈনিক সম্পাদকদের শেষ ক'রে 'দয়ে থাকে। মাউন্টব্যাটেন 
প্যালেস্টাইনের উদাহরণ উল্লেখ ক'রে বললেন যে, প্রত্যেক দেশে সাধারণত প্রত্যক্ষ- 
ভাবে সোনকদের অথবা সামারক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আভযোগ উত্থাপন না ক'রে 
সমর বিভাগেরই উধর্বতন কর্তৃপক্ষের, মান্মিসভার অথবা সং্লম্ট মাল্দপ্তরের 
বিরদ্ধে আঁভযোগ ও সমালোচনা করা হয়ে থাকে । প্যালেস্টাইনে জেনারেল বার্কার 
যা করছেন, তার 'বর্দ্ধে সংবাদপত্রের যা বলবার সেটা সামারক মান্মদপ্তরের 
সেক্রেটার এবং মন্ত্রীর 'ির5দ্ধেই বলা হচ্ছে, প্রত্যক্ষভাবে জেনারেল বার্কারকে আকুমণ 
ক'রে কোন সমালোচনা করা হচ্ছে না। 

এর পর মাউন্টব্যাটেন পাঞ্জাবের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পাঞ্জাবে 
কি ব্যাপার চলছে, তারই বর্ণনা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, ৩রা জুনের আগেই 
জ্ঞানী কণার সিং এবং তারা সং তাঁকে বলোছলেন যে, শিখেরা সময় উপাঁস্থত 
হলেই আক্রমণ আরম্ভ করবেন। সেই পাঁরকল্পিত আবুমণ এখন শিখেরা আরম্ভ 
ক'রে দিয়েছেন। তারা সিং ও কর্তার সিংকে মাউন্টব্যাটেন বুঝিয়োছলেন যে, তাঁরা 
যে সময় আবুমণ আরম্ভের পাঁরকল্পনা করেছেন, সে সময়ে 'বাটশেরা ভারতে 
'থাকবে না। সুতরাং এ ধরনের আবুমণ বস্তুত ভারতীয় বনাম ভারতীয়ের 
সংঘর্ষেরই ব্যাপার হয়ে উঠবে। কিন্তু শিখ নেতারা মত বদলাননি এবং তাঁরা 
বলোছিলেন যে, ব্রিটিশ যতাঁদন না চলে যায় ততাঁদন তাঁরা শুধু প্রতীক্ষা করবেন 
এবং একবার চলে গেলেই হয়। 

পাঞ্জাবের অবস্থা এখন আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। আড়াই শত মাইল দীর্ঘ 
এবং দুইশত মাইল বিস্তৃত একটি অণ্ল, আকারে ওয়েল্সের সমান, এরই মধ্যে 
এক কোট মানষ ঘর ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়েছে দেশান্তরে যাবার জন্য। পর্ব 
পাঞ্জাবের পুঁলশের শান্তও বর্তমানে শোচনীয়ভাবে দূর্বল হয়ে রয়েছে। মুসলমান 
পুীলশেরা সকলেই পাকিস্থানে চলে যাওয়ায় পূর্ব পাঞ্জাবে এখন প্ালশের সংখ্যা 
মান্র সাত হাজারে দাঁড়য়েছে। শান্তরক্ষার সরকারণ ব্যবস্থার এই আকস্মিক হাস- 
প্রাপ্তি পূর্ব পাঞ্জাবের বিপদকেই অবাধ হয়ে উবার সুযোগ 'দয়েছে। 

, বৃহস্পাতিবার, ২৮শে আগস্ট, ১৯৪৭ সাল : ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী 
রাজকুমারী অমৃত কাউর এবং লোঁড মাউন্টব্যাটেন সাম্প্রদায়ক হিংসায় উন্মত্ত 
অণ্লের অভ্যন্তরভাগ পাঁরভ্রমণ ক'রে ফিরে এসেছেন। শরণার্থীদের বারটি শাবির 
ও কেন্দ্র, সাতাঁট হাসপাতাল এবং অন্যান্য চাকিৎসা কেন্দ্র তাঁরা পাঁরদর্শন করেছেন। 
পূর্ব পাঞ্জাব এবং পাঁশ্চম পাঞ্জাব, দুই প্রদেশেরই দুই গভর্নর এবং অন্যান্য বহ7- 
সংখ্যক সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে তাঁরা আলোচনাও করেছেন। বিপদ তুচ্ছ ক'রে 
অশান্তি ও হাঙ্গামার এক ভয়ানক মুহর্তেই তাঁরা বস্তুত এক আর্তনাদমুখর ও 
যল্লণাকাতর অণ্চলে সেবা ও মমতার বাণ 'নিয়ে তাঁদের 'নভর্ঁক আঁভযান্না সমাপন 
ক'রে ফিরে এসেছেন। 

রাজকুমারী অমৃত কাউর হলেন কাপূরথলার রাজ-পরিবারের মেয়ে । ধমে 
খস্টান এবং মহাত্মার অন্তরঙ্গ শিষ্-সমাজের অন্যতমা। অত্যন্ত কোমল প্রকাতির 
মানুষ এই রাজকুমারীর মুখের উপর একটা বিষাদমেদুর অবসাদের ভাব দেখা যায়, 
1কল্তু এটা বিষগ্ন মুখোশের মতো বাইরের একটা আবরণ মান্ত। এ আবরণের আড়ালে 
কঠিন ও দুর্দম্য একটি প্রাতজ্ঞা লুকিয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম মাহলা 

৯০ 
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মল্মীর্পে কার্যভার গ্রহণের পর চাব্বশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে নিপশীড়ত মানুষের 
সেবাব্রতের যে দায়ত্ব নিতে হয়েছে তার তুলনা হয় না। যদ্ধ-ীনপনীড়ত পৃথিবীতে 
শত শত অবরোধ শাবরে নির্বাসিত এবং লক্ষ লক্ষ দেশচ্যুত মানুষকে বিরাট এক 
দুদ্শার আভশাপ বহন করতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের এই দুর্শার যুগেও 
রাজকুমারীকে আজ সরকারী কর্তব্য 'হিসাবে পাঞ্জাবভূঁমির মানুষের যে দার্দশার 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আকারে প্রকারে ও ভয়ঙ্করতায় তার তুলনা নেই। 

লোড মাউশ্টব্যাটেনের প্রাইভেট সেকেটারি মুরয়েল ওয়াটসনও পাঞ্জাব পর্যটনে 
এদের সঙ্গে ছিলেন। গত পরশু দিন তাঁরা জলম্ধর ও অমৃতসরে ছিলেন। 
মাারয়েল বললেন, এই দুটি শহরকেই নিস্তব্ধ মৃতের শহর বলে মনে হলো। 
লোঁডি মাউণ্টব্যাটেন এবং রাজকুমারী যখন হাসপাতাল ও শরণার্থীদের শাবরগুল 
পাঁরদর্শন ক'রে ফিরাছলেন তখনই তাঁরা একটা বর্বরোচিত আক্রমণের সংবাদ শুনতে 
পেলেন। শিয়ালকোট থেকে অমুসলমান শরণার্থীদের নিয়ে একাঁট লরী আসাঁছল। 
আসবার পথে শরণার্থীদের আত হংম্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া 
মেমোঁরয়াল হাসপাতালে গিয়ে আক্তান্ত ও আহত শরণার্থীদের অবস্থা দেখলেন লোড 
মাউন্টব্যাটেন। বাঁভংসভাবে জখম করা দেহ নিয়ে শরণার্থীরা পড়ে রয়েছে। 

সকাল সাড়ে দশটার সময়ে মাম্টার তারা সিংকে ডেকে এনে নিভৃতে আলোচনা 
করলেন লোড মাউন্টব্যাটেন। শাঁঙ্কত তারা 'সিং কাঁপাঁছলেন। যে ক্লোধোন্মত্ততাকে 
তাঁনই প্ররোচিত ক'রে এবং বল্গা খুলে ছেড়ে 'দয়েছেন, তারই প্রীতাক্রিয়া ও 
পাঁরণামের রূপ দেখে তান আজ আতঙ্কে কাঁপছেন। 

[শয়ালকোট, রাওয়ালাপশ্ডি এবং গুজরাঁওয়ালা পরিভ্রমণ করে আজ 'দল্লশী 
ফিরেছেন লোড মাউন্টব্যাটেন। 

দিমলা, ৩০শে আগস্ট, ১৯৯৪৭ সাল : এবার যুস্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের বৈঠক 
হয়েছে লাহোরে । সভাপাঁতি হিসাবে মাউন্টব্যাটেনও বৈঠকে উপাঁস্থত হয়েছিলেন। 
এ বৈঠকে জিল্লার যোগদানের কোন কথা ছিল না, কিন্তু সকলকে আশ্চর্য ক'রে 
দিয়ে জিন্নাও এই বৈঠকে যোগদান করলেন। 

আলোচনাও অনেকক্ষণ ধ'রে চলল। তারপর পাঁরম্কার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে 
গেল যে, সীমানা ফৌজ ভেঙ্গে দেওয়াই হবে। 

দুই গভর্নমেন্ট এবং দুই রাস্ট্রেরই সংবাদপত্র যখন আর সামানা ফৌজ রাখবার 
ব্যবস্থা আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারছেন না, তখন এ ব্যবস্থা রাখবার আর 
কোন যৌন্তিকতা নেই। আর একটা কারণ ছিল। সীমানা ফৌজের সৌঁনকেরা অবশ্যই 
যথেমস্ট আঁভন্ঞ কর্মদক্ষ এবং সামারক নিয়মশৃঙ্খলার প্রাত নিম্ঠাশশীলও 'ছিল। কিন্তু 
এটা বুঝতে পারা গিয়েছে যে, সামরিক নিয়মানগত্যের চেয়ে সাম্প্রদায়ক আনুগত্যের 
দকেই সৈনিকেরা এখন বেশি টান অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। আত দুরূহ ও 
অসাধারণ রকমের দায়িত্ব পালনে রাস তাঁর সাধ্যমতো যে চেম্টা করেছেন, তার জন্য 
দু'পক্ষের কোন পক্ষ থেকেই রীসের কপালে বিশেষ কিছ ধন্যবাদ জুটল না। 

পাঞ্জাব সীমানা ফৌজ ভেঙ্গে দেওয়া হলো, সৃতরাং সঈমানা ফৌজের উপর যৃত্ত 
দেশরক্ষা পারষদের কর্তৃত্ব এখানেই শেষ হয়ে গেল। এইসঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনেরও শেষ 
'একজীকিউাটভ' দায়িত্ব শেষ হলো। শাসনিক বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কার্ধপারচালনার 
এই একটমার দাঁয়ত্বভারই তান গ্রহণ করোছলেন, সে দায়িত্বের অবসান হয়ে গেল। 

' মাউণ্টব্যাটেন এখন এক বিষয়ে তাঁর 'সদ্ধান্ত সুস্পম্ট ক'রে 'নয়েছেন। নিয়ম- 



নতুন অশান্তি ১৪৭ 

তল্ল অননসারে তাঁর যে সব দায়িত্ব স্নীনার্দষ্ট করা রয়েছে, তার বাইরে তানি যাবেন 
না। গভর্নমেন্ট তাঁদের বিবেচনা অন্যায় কাজ ক'রে যাবেন। অবস্থা বুঝে যে 
বাবস্থা সব চেয়ে আগে করণীয় বলে গভরননমেশ্টের মনে হবে, প্রশাসানক দায়ত্ব 
হিসাবে গভর্নমেন্ট সেটা অবশ্যই করবেন। কিন্তু গভর্নমেন্টের এইসব দৈনান্দিন 
ক্রিয়াকলাপ এবং সামীয়ক প্রয়োজনের নানারকমের ব্যবস্থাপক উদ্যোগের সঙ্গো 
নিজেকে জীড়য়ে রাখতে চান না মাউশ্টব্যাটেন। তান ঠিক করেছেন, গভর্নর- 
জেনারেল হিসাবে বিশুদ্ধ নিয়মতান্তিক দাঁয়ত্ব পালনের যে পাঁরকজ্পনা তান পূর্বেই 
ক'রে রেখেছেন, এবার থেকে মান্র সেই পালনীয় কাজটুকু ক'রে যাবেন। তার আগে 
একবার সিমলা গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবেন। তাই সমলাতে 'এসেছেন, 
একট বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করেছেন মাউন্টব্যাটেন। 

' ইস্মেও বিশ্রামের জন্য কাশ্মীর এসেছেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন একটা কাজের 
ভার চাঁপয়ে দিয়েছেন ইসমের উপর। কাশ্মীর মহারাজের সঙ্গে ইস্্মেকে দেখা 
করতে বলেছেন মাউন্টব্যাটেন। মহারাজাকে বলতে হবে যে, আর এঁদক-গাঁদক না 
ক'রে এইবার মন স্থির করে ফেল্ন। মহারাজা ও কাশ্মীরের জনসাধারণ যে 
ডোঁমানয়নে যোগদান করতে ইচ্ছা করেন, আবলম্বে সে ডোমনিয়নে যোগদান ক'রে 
ফেলতে হবে। কাশ্মীরকে এইভাবে আর বিপজ্জনক সম্ভাবনা ও অনিশ্য়তার মধ্যে 
ঝাালয়ে রাখা উচিত হবে না। আত দ্রুত এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান বাঞ্ছুনীয়। 

সিমলা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : সিমলা এসে আমাদের বিশ্রামের একটি 
সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে। 'কল্তু এই বিশ্রামের মধ্যেই বচাঁলত হবার মতো কয়েকাঁট 
সংবাদ পেয়েছি এবং তাই নিয়েই চিন্তিত হয়ে রয়োছ। একাঁদকে ভারত গভনমেন্ট 
ও তাঁদের আঁফসারবর্গ, অপরাদকে বৈদৌশক সংবাদদাতার দল_ এই দুয়ের 
মধ্যে একটা মতভেদ ও মন-কষাকাষর ভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। না ভেবে- 
চিন্তে প্রসঙ্গের মধ্যে হঠাৎ যে-ধরনের এক একটা কথা বলে বসেন নেহরু, সেই 
ধরনেরই একটি উীন্তুর ফলে এই কাণ্ডটা আরও জোর বেধে উঠেছে । জনৈক বৈদোশক 
সংবাদদাতার প্রোরত এমন একাঁট রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, যেটা নেহরু 
খুবই আপাত্তজনক মনে করেছেন। রিপোর্টের সঙ্গে সংবাদদাতার নামেরও কোন 
উল্লেখ নেই। এই বশেষ একটি রিপোর্টকে উপলক্ষ্য ক'রে নেহরু সকল বৈদেশিক 
সংবাদদাতাকেই সাধারণভাবে সতর্ক ক'রে 'দয়েছেন। এর ফলে বৈদেশিক সংবাদ- 
দাতাদের মনে এই সন্দেহ দেখা 'দিয়েছে যে, ভারত গভর্নমেন্ট সংবাদ সেন্সর করবার 
ব্যবস্থা করবেন। আর, সরকারী কর্মচারীদের মনে যে বৈদোৌশকাতজ্ক আগের 
থেকেই ছিল, সেটা এবার তাঁদের আচরণে বেশ ভাল ক'রেই ফুটে উঠেছে। অনেক 
বৈদেশিক সংবাদদাতা এই আঁভযোগ করেছেন যে, যাঁদও তাঁদের উপর প্রাতশোধ 
তুলবার মতো কোন কাজ ভারত গভর্নমেন্ট করছেন না, কিন্তু যেটা করছেন সেটাও ভয় 
দেখাবার একটা ব্যাপার ছাড়া আর কিছ নয়। 

মাউন্টব্যাটেন আজ বিকালে বললেন, ভি '্প মেনন একটা জরুরী বার্তা জানয়ে 
টোলফোন করেছেন। মাউন্টব্যাটেনকে আবিলম্বে 'দিল্লশীতে ফিরে যাবার জন্য প্যাটেল 
জরুরী অনুরোধ জানয়েছেন। ভি পি জানিয়েছেন, অত্যন্ত গুরুতর অবস্থা 

; দেখা দিয়েছে। নেহরু, প্যাটেল এবং অন্যান্য দায়িত্বশশল মল্তীরা সকলেই এই 
আভমত প্রকাশ করেছেন যে, অবস্থা এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পেশছেছে যেখানে 
একমান্র মাউণ্টব্যাটেনের উপাঁস্থাঁতর দ্বারাই সঙ্কট সামলানো সম্ভবপর হতে পারে। 



[বিপদ ও ব্যবস্থা 

নয়াদিল্লশ, শানবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গভর্নমেন্ট” হাউসে এসেই 
দেখলাম, প্যাটেলের একটি চিঠি নিয়ে ভি শি আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়য়ে রয়েছেন। 
প্যাটেল এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেন অবিলম্বে এই অবস্থার সম্মুখীন 
হবার মতো সকল ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই 
নেহরু উপস্থিত হলেন। এই জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য যে ব্যবস্থা 
করতে হবে, সে ব্যবস্থা উদ্ভাবনের, প্রয়োগের এবং পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব মাউণ্ট- 
ব্যাটেনকে গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন নেহর। 

স্বাধীনতা লাভের পর তিন সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং সহকারী 
প্রধান মন্ত্রী উভয়েই মাউণ্টব্যাটেনকে সিমলার বিশ্রাম-নিবাস থেকে ডেকে নিয়ে এসে 
তাঁর উপর এই যে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের ভার অকুণ্ঠভাবে অর্পণ ক'রে দিলেন, এ'তে 
দূই ভারতীয় নেতারই চাঁরব্রের ওদার্য এবং নেতৃত্বেরও মহত্ের প্রমাণ পাচ্ছি। কারণ, 
এই অনুরোধের দ্বারা তাঁরা অকপটভাবেই স্বীকার করলেন যে, উচ্চতরের প্রশাসনিক 
কাজের ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনের যে আঁভজ্ঞতা আছে সে আঁভজ্ঞতা তাঁরা এখনো 
অজন করতে পারেনাঁন। 

দুতন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত তথ্য ও ববরণ অনুধাবন ক'রে মাউন্টব্যাটেন সঙ্কটের 
স্বরুপটুকু বুঝে নিলেন। তার পরেই প্রস্তাব করলেন- একটি 'জরুরী কাঁমাট 
গঠন ক'রে ফেলতে হবে। নেহরু ও প্যাটেল এ প্রস্তাবে তখনই সম্মত হলেন। 

যে ভয়ানক বিপদসঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, সেটা যুদ্ধকালীন জরদরণী 
অবস্থার চেয়ে কোন দিক দিয়েই কম নয়। অবস্থাটা যদ্ধজনিত অবস্থার মতোই, 
কিন্তু অবস্থার প্রাতকারের জন্য যে ধরনের সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে সেটা আদো 
যুদ্ধকালীন জরুরী আয়োজনের মতো নয় এবং প্রয়োজনের পক্ষে আদৌ যথেন্ট নয়। 
সাম্প্রদায়ক হানাহানির হিংম্্র মন্ততা, বিদ্বেষ, ভয় ও আতঙ্ক পাঞ্জাব থেকে ক্লমশ 
ছাড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকাণ্ডও ক্রমেই আরও ব্যাপক এবং আরও ভয়াবহ 
হয়ে উতেছে। তার সঙ্গে আবার দেশান্তরের উদ্দেশ্যে ধাবমান হাজার হাজার ও 
লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারীর দুঃখের মাছল। যদ্ধে দুই বিবদমান পক্ষের সৈন্য- 
বাহিনীর বিরাট সংঘর্ষেও মানুষের এরকম প্রাণনাশ ও নিপীড়ন ঘটতে দেখা 
যায় না। পাথবীতে আজ পর্যন্ত নিজ বাসভূৃঁমি থেকে উৎসাদিত হয়ে দেশান্তরে 
চলে যাবার প্রত্যেকাঁট বড় বড় ঘটনায় দেখা গিয়েছে যে, দেশান্তরগামধ নরনারীর দল 
এমন অবস্থা স্বাম্ট করে, যার সুযোগ নিয়ে অনেকেই নিজের স্বার্থ সিদ্ধ কারে 
নেয়, কিন্তু অবস্থাকে নিয়ন্্ণ করতে কেউ পারে না। পাঞ্জাবের ঘটনার মধ্যেও 
সেই ধরনের শোচনীয় ব্যাপার লক্ষ্য করছি। 

পাঞ্জাবের ঘটনার সব আঘাত "দিল্লীর উপরে এসে পড়ছে। ভারতের রাজধানী 
দল্লা। সুতরাং এ সঙ্কট প্রাদোশক গাঁণ্ডি বিদীর্ণ ক'রে একেবারে সারাজাঁতির 
সঙ্কটে পাঁরণত হতে চলেছে। এই দিক "দিয়ে পাঞ্জাবের সঙ্কট ভারতের পক্ষে যতটা 
বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, পাকিস্থানের পক্ষে ততটা নয়, কারণ পাক-রাজধানশী করাচী 
পাঞ্জাব হতে অনেক দূরে। 
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রাজধানশ 'দিল্পশ ভারতের উত্তরে অবাস্থত। কিন্তু কতদূর উত্তরে? অনেকেই 
এই দূরত্বের পারমাণটুকু মনে রাখতে ভুলে যান। দূর 'দল্লশ বলতে অনেকেই এমন 
ধারণা ক'রে বসে থাকেন যে, 'দল্লশী যেন মাউন্ট এভারেস্টেরও উত্তরে অবাস্থত একাঁট 
জনপদ, এবং ভারতের অন্যান্য অংশের জীবনযাত্রার সঙ্গে যেন তার কোন 'নিকট- 
সম্পকের ষোগ নেই। দেশ খণ্ডনের পর এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । বর্তমান 
অবস্থায় দূর দিল্লী থেকে রাজধানণ সাঁরয়ে 'নয়ে যাবার যৌন্তকতা অনেকেই আলোচনা 
করছেন। কিন্তু একটা দিক অনেকেই ভেবে দেখছেন না। স্বাভাবিক প্রয়োজনের 
তাগিদে দেশের প্রান্তভাগ থেকে রাজধানীকে সাঁরয়ে নিয়ে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে 
কোন স্থানে স্থাপন করা এক ব্যাপার এবং স্বাধীনতা লাভের মান এক মাসের মধ্যেই 
অবস্থার আঘাতে ও চাপে পড়ে "দিল্লী বর্জন ক'রে রাজধানী অন্যন্ন সারয়ে 'নিয়ে 
যাওয়া আর এক ব্যাপার। ঘটনার আব্রমণে বিব্রত হয়ে রাজধানী অন্যত্র সারয়ে 
নিয়ে যাওয়া বস্তুত রাম্ট্রশান্তর মর্যাদাকেই সমূহভাবে বিনম্ট করা। সাঁত্য কথা 
বলতে গেলে, এটাই এখন একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে আজ আমাদের সম্মুখে দেখা 
দয়েছে। প্রায় পাঁচ লক্ষ শরণার্থ এই ঘনবসাঁতিবহুল জনপদের ঈদকে এগিয়ে 
আসছে, যেখানে এমাঁনতেই সব লোকের থাকবার জায়গা হয় না। পাঁচ লক্ষ শরণার্থীর 
সঙ্গে সঙ্গে যে বিশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের সমস্যা 'দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে, তার 
প্রাতকার করার মতো সরকারণ ব্যবস্থা ও শান্ত দিল্লীর নেই। 

নয়াদিল্লী, শাঁনবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ বিকাল পাঁচটার সময় 
গভরননমেন্ট হাউসের. কাউীন্সিল চেম্বারে জরুরী কামটির প্রথম বৈঠক হলো। বৈঠকের 
কর্মপদ্ধাত সম্পর্কে আলোচনার উদ্বোধন করতে 'িয়ে নেহরু প্রথমেই মাউণ্ট- 
ব্যাটেনকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,_'আম আপনার উপদেশ গ্রহণ করব, কিন্তু একাঁট 
সর্তে। সর্ত হলো, আপনাকে এই সামাটর সভাপাঁতি হতে হবে ।' 

মাউন্টব্যাটেন বললেন-আঁম আপনার প্রস্তাবে সম্মত হলাম, ?কন্তু একটি 
-সর্তে। সর্ত হলো, এ সংবাদ কখনই বাইরে প্রকাশ করা হবে না যে, আম কাঁমটির 
সভাপাতি হয়োছ। | 

[সম্ধান্ত হলো, মল্লিসভার ভিতর থেকে শুধু নেহরু, প্যাটেল, বলদেব সং, 
মাথাই এবং নিয়োগী এই কাঁমাটর সদস্য হবেন। তা ছাড়া, প্রধান সেনাপাঁত, সংপ্রীম 

' কম্যান্ডারের পক্ষ থেকে জনৈক প্রাতানধি, দিল্লীর চটফ কমিশনার, 'দল্লী পুলিশের 
প্রধান কর্মকর্তা, বেসামারক বিমান-ব্যবস্থা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল এবং রেল- 
ওয়ে ও মোঁডক্যাল বিভাগের কয়েকজন প্রাতাঁনীধও এই কামটিতে থাকবেন। ইস্মের 
উপর এই কামাট ও পাক-গভনমেন্টের মধ্যে সংযোগ রক্ষার কাজের ভার দেওয়া 
হলো। 

কাজ এখনো আরম্ভ হয়নি, আঁত দুরূহ একটি কাজে সকল শান্ত উৎসর্গ করার 
জন্য এই কাঁমটিতে বস্তুত একটা সঙ্কজ্পের দীক্ষা মান্র গ্রহণ করা হলো। ভবিষ্যং 
কোন্ রূপ নিয়ে দেখা দেবে, তার কিছুই স্পম্ট ক'রে ধারণা করতে পারা যাচ্ছে না। 
যেন অজ্ঞাত এক পারণামের দিকেই অগ্রসর হবার জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছেন। কাঁমাটির 
প্রথম দিনের বৈঠকে সকলের মধ্যে এইরকম একটা হতভম্ব ভাব লক্ষ্য করাছ, যেন 
একটা ধাঁধার মধ্যে কোন পথ ঠাহর করতে না পেরে সবাই স্তাম্ভত হয়ে রয়েছেন। 
নেহরর মুখে যে বেদনাভিভূত ভাব ও বিষাদ ফুটে উঠেছে, তা আর বর্ণনা করা 
যায় না। স্বাধীনতা লাভের পর এক মাসের মধ্যেই এইসব বীভৎস ঘটনা যে 
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বিভীষিকা তাঁর চোখের সম্মুখে উপাস্থত করেছে, সেটা যেন তাঁর সারা জীবনের 
সাধনা, লক্ষ্য ও আশাগুলিকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। প্যাটেল অশান্ত ও অস্থর 
হয়ে উঠেছেন। প্যাটেলকে দেখে স্পম্টত বোঝা যায়, তান ক্লোধে এবং ব্যর্থতা- 
বোধজানিত একটা আক্বোশে ছটফট করছেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে একটা 
সুবিধা এই যে, তাঁর মনের মধ্যে এইরকম কোন বিষন্ন অবসাদের ভাব অথবা চিন্তার 
জবালা নেই। আঁভভূত না হয়ে সমস্ত অবস্থা সাস্থরচিত্তে এবং শান্তবাদ্ধ দিয়ে 
ণবচার করা তাঁরই পক্ষে সহজ। সঙ্কটে আত্মরক্ষার জন্য সাক্রুয় উদ্যম গ্রহণ করতে 
হলে যে দড্-সংযত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন, বর্তমান অবস্থা মাউণ্টব্যাটেনকে সেই প্রয়ো- 
জনের কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দিচ্ছে। এ সঙ্কট বস্তুত মাউণ্টব্যাটেনেরই প্রাতিভার 
উপর একটা পরীক্ষার মতো এসেছে। 'তাঁনও প্রস্তুত হলেন। আশা, আত্মীব*বাস 
এবং সতকল্পানম্ঠার ভাব সণ্টার ক'রে 'তিনি বৈঠকের মন থেকে অবসাদগ্রস্ত শন্যতার 
ভাব দূর করে 'দলেন। 

কলকাতা থেকে গান্ধীর 'অলোৌকিক' কীর্তর সংবাদ আমরা পেয়োছি। স.রাবদর্শর 
সহযোগিতায় 'তাঁন সাম্প্রদায়িক প্রণীত স্থাপনের যে কাজ করতে পারবেন বলে 
আশা করেছিলেন, তাঁর সে আশা প্রথম দিকে সফল হয়নি । কলকাতা শহরের এখানে- 
ওখানে ছুরিবাঁজ ও অন্যান্য হিংসাত্মক আক্রমণের ব্যাপার চলাঁছল। এই অবস্থা দেখে, 
তিনি গত সোমবার থেকে উপবাস আরম্ভ করোছিলেন। তান সঙ্কল্প করোছলেন, 
যতাঁদন না কলকাতা শহর সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষ বর্জন ক'রে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়, 
ততাঁদন 'তনি উপবাস ক'রে যাবেন। গত বৃহস্পাঁতবার তিনি উপবাস ভঙ্গ করেছেন, 
কারণ 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা তাঁকে এই প্রাতশ্রাত 'দয়েছেন যে, উপবাস ক'রে 
মানুষের হংসার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর আত্মার যে প্রাতবাদ জানিয়েছেন, সে প্রাতবাদ 
সফল হয়েছে, গান্ধীর আবেদন জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করেছে। 

কলকাতার ময়দানে গান্ধীর একটি প্রার্থনাসভার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর 
হন্দ ও মুসলমান হাজারে হাজারে পরস্পরের হাতে হাত.মালয়েছে ও কোলাকুলি 
করেছে। সহজে ভোলেন না এবং ভাল কথাও সহজে বলতে চান না, এই ধরনের 
সংশয়-কঠিন ও ঝানু সংবাদদাতারাও লিখেছেন, এরকম দৃশ্য তাঁরা কখনো দেখেনানি। 
কয়েকটি দিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মন বদলে 'দয়েছে, কোন মানুষের 
এত বড় প্রভাব সত্য হয়ে উঠবার ঘটনা সংবাদদাতারা জীবনে দেখেননি । ব্যান্তত্বের 
এ ধরনের প্রভাবের তুলনা পাওয়া যায় না। 

কলকাতায় গান্ধীর কীর্তর কথা শুনে মাউন্টব্যাটেন একাঁট মন্তব্যে তাঁর 
আঁভমত প্রব্মাশ করেছেন। মাউন্টব্যাটেন বললেন, মানুষের সংপ্রবৃত্তর কাছে 

আবেদন জানিয়ে এবং নোতিক শান্তর সাহায্যে গান্ধী কলকাতায় যেভাবে শান্তি এনে 
দিয়েছেন, সেটা চার 'ডাভসন সৈন্যও অস্ব্শশান্তর সাহায্যে করতে পারত কিনা 
সন্দেহ। 

নয়াদিল্লী, রাঁববার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : জরুরশী কমিটির বৈঠক! 
বেদী এবং পূর্ব পাঞ্জাবের মল্লীরা নার্দন্ট সময়ের মধ্যে বৈঠকে এসে পেশছতে 
পারেনন। আলোচনার আরম্ভেই মাউন্টব্যাটেন জানালেন, গত চাঁব্বশ ঘণ্টার 
মধ্যে দিল্লীর অবস্থা আরও বৌশ খারাপ হয়ে উঠেছে। শহরের চারাদকেই অনেক- 
গাল ঘটনা ঘটেছে। এমন কি গভর্নমেন্ট হাউসেরই এলাকায় কয়েকজন কর্মচারীকে 
ছুরি মারা হয়েছে। .যা অনুমান করা গিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি 



বিপদ ও ব্যবস্থা ১৫১ 

সংখ্যক শরণার্থী দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে, অথচ শরণার্থঁদের জায়গা দেবার ও 
নিয়ল্্ণ করবার কোন ব্যবস্থাই নেই। 

অস্ত্শস্ত হাতে নিয়ে জনসাধারণের চলাফেরা 'নাঁষদ্ধ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে 
শিখদের কৃপাণের কথাও উঠল। প্যাটেল বললেন, সঙ্গে কৃপাণ রাখা "শিখদের 
ধর্মসঙ্গত আঁধকার এবং এ আঁধিকার গভর্নমেন্ট স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। মাউন্ট- 
ব্যাটেন বললেন, এ সময় [শিখদের পক্ষে কপাণ সঙ্গে রাখবার অবাধ আঁধকার স্বীকার 
করা চলে না। পাথবীর কোন শহরেই শাল্তিরক্ষার জরুরী প্রয়োজনের সময় কোন 
নাগারকেরই এ ধরনের আঁধকার গভন'মেন্ট স্বীকার করেন না। মানৃষের প্রাণ 
রক্ষা করাই এখন প্রথম লক্ষ্য । [িখদের একটা ধরম্ণয় সংস্কার রক্ষার প্রশ্নের 
তুলনায় নাগারকের প্রাণরক্ষার প্র*্নকেই বড় ক'রে দেখতে হবে। 

গভর্নর ভ্রিবেদীও এলেন। জরুরী কাঁমাটর উপরই তাঁর মনোভাব 'বির্প হয়ে 
রয়েছে। এ কামিট স্থাপন ক'রে যেন তাঁরই কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ হয়েছে, তিনি এইরকম ধারণা করছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে, পূর্ব পাঞ্জাব 
গভর্নমেন্ট ভালমতো কাজ করতে পারছেন না, এই ধারণা থেকেই কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট 
এই জরুরী কামাট স্থাপন করেছেন। মাউন্টব্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন-__পূর্ব পাঞ্জাবে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার পক্ষে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার মতো শান্ত 
প্রাদৌশক গভরন্নমেন্টের এখন আছে কনা? মাউন্টব্যাটেনের মতে পূর্ব পাঞ্জাবে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ এবং সবচেয়ে প্রথম কাজ। 

ন্রবেদী বললেন, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে শরণার্থা অপসারণ করাই এখন সবচেয়ে 
জরুরী কাজ। 

মাউশ্টব্যাটেন অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা ফিরিয়ে আনলেন। তান বললেন__ 
যাঁদ আমরা 'দিল্লীতেই হার স্বীকার কার, তা'হলে আমরাই শেষ হয়ে যাব। 

প্যাটেল ও নেহরু উভয়েই শিখদের আচরণের বিরুদ্ধে বেশ একটু শস্ত হয়েই 
দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত করলেন। সাধারণভাবে সকলেরই পক্ষে অস্নশস্ত নিয়ে চলাফেরা 
[নাষদ্ধ করা হলো, সেই সঙ্গে শিখদের কৃপাণও। 

প্যাটেল বললেন_ আম 'দিল্লশকে কখনই লাহোরে পরিণত হতে দেব না। 
নেহরু বললেন- শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয়, জীপ গাঁড়র ব্যবহারও নিষিদ্ধ করতে 

হবে। এই জাীপগ্যাল বহু আনস্ট ও নুষ্টামির মূল। 
সঙ্গে সঙ্গে এবং একে একে খবরও পেয়ে যাচ্ছি, দিল্লীর অবস্থা ক্রমেই আরও 

খারাপ হয়ে পড়ছে। উহীলংডন 'াবমান ময়দানেই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। অন্দ্রৌলয়ার 
হাই কমিশনার এবং আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে শিখেরা শাঁসয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন 
বললেন, বৈদোশক রাম্ট্রের প্রাতানাীধদের উপর যাঁদ কোন রকমের আক্ুমণ হয় তবে 
ভারতের সমগ্র রাষ্ট্রীয় মর্যাদাই 'িনম্ট হবে। 

এদকে দিল্লশর গ্যাঁরসনও প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছে, কারণ দফায় দফায় এক একটি 
সৈন্যদলকে শান্তিরক্ষার কাজে গূরগাঁও জেলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'দিল্লার 
শাল্তিক্ষার জন্য মাউন্টব্যাটেন আজ তাঁর বাঁড-গার্ড বাঁহনণীকে "দিল্লির গ্যারসন 
কম্যাণ্ডারের হাতে ছেড়ে 'দলেন। ব্যবস্থা হলো, এক একাট সাঁজোয়া গাঁড়তে 
দু'জন ক'রে বাঁড-গার্ড বাহিনীর সৌনক থাকবে। একজন শিখ সৈনিক এবং 
একজন পাঞ্জাবী মুসলমান সোনিক নিয়ে সাঁজোয়া গাঁড়গৃি দিল্পশ শহরে টহল 
দেবে। 



১৫২ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

নয়াদিল্লশ, সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গভর্নমেন্ট হাউসের কাউন্সিল 
চেম্বারের" পাশে একাঁট কক্ষের নাম এখন হয়েছে ম্যাপ-রুূম বা মানচিত্র কক্ষ । 
দাক্ষণ-পূর্ব এঁশয়া কম্যাশ্ডের সুদক্ষ আঁধনায়ক মাউশ্টব্যাটেন এই ব্যবস্থাঁট 
করেছেন। জরুরণ অবস্থায় সকল উদ্যোগ সুসংহত ক'রে আতি দ্রুত কাজ করতে 
হলে এ ধরনের ম্যাপ-রুমের উপযোগিতা কতখানি, সেটা সামারক আভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
মাউন্টব্যাটেনের ভালরকমই জানা আছে। সমগ্র উপদ্রুত অণ্চলের মানাচন্রের উপর 
ছোট ছোট পতাকা প্রোথিত। 'বাভল্ল অণ্চল থেকে যে সব রিপোর্ট প্রাতাঁদন আসছে, 
তারই তথ্যের সঙ্গে 'মালয়ে প্রাতাদন পতাকাগুলি ঘটনাস্থল অনুসারে প্রোথিত 
করা হয়। দেখা মান্র বোঝা যায়, হাঙ্গামার গাত কোন্ দিকে, শরণার্থীরা কত 
সংখ্যায় কোন্ দিকে চলেছে, কোথায় অবস্থা শান্ত এবং কোথায় নতুন সঙ্কট দেখা 
দচ্ছে। রিপোর্ট অনুসারে সারাঁদন ধরে এবং মাঝ রান্র পর্যন্ত মানাচন্ের উপর 
পতাকা সন্নিবেশ করার পালা চলতে থাকে । জরুরী কমিটির সদস্যেরা সকাল 
বেলাতেই এসে সমস্ত অবস্থার একটা তথ্যগত রূপ এই মানাচত্র থেকেই বূঝে নিয়ে 
যান। কাজটা খুবই পাঁরশ্রমের ব্যাপার। যে লেঃ কর্ণেলের উপর এই প্রাত্যাহক 
মানাচন্র প্রস্তুত করবার ভার পড়েছিল, 'তান প্রথম দিনেই আতীরন্ত পাঁরশ্রমের ফলে 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। 

সাহায্য ও সেবাকার্যের জন্য একটি “সংযুস্ত পারষদ, স্থাপন করা হয়েছে। এই 

প্রতিষ্ঠান পাঁরষদের প্রথম দনের বৈঠকে যোগদান করেছেন। 
ছত্তারর নবাব এবং মঙ্কটন, উভয়েই এখন গভর্নমেন্ট হাউসে রয়েছেন। নবাবের 

সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় আমার অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। নবাব বললেন, নিজামের 
প্রাতি আনুগত্য অক্ষুণ্ন রেখেই তিনি কাজ করতে চান, কিন্তু নিজাম যে ধরনের 
নানারকম নিরেশ পাঠাচ্ছেন সেগীল পালন করতে তাঁর খুবই অস্নাবিধা হচ্ছে। 

দিল্লীতে এখন যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, তার তুলনায় হায়দরাবাদকে এখন আর 
তেমন কোন গুরুতর সমস্যা বলে মনে হয় না। মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন, 
হায়দরাবাদ সম্বন্ধে বর্তমানের এই মনোভাবের মধ্যেই একটা কাজ ক'রে নেবার স্যোগ 
আছে। রাম্ট্রভুন্ত হতে চাইছেন না নিজাম, কিন্তু চুন্তর নাম ও ভাষার রকম-সকম 
একটু বদলে দিলেই নিজাম বস্তুত রাষ্ট্রভীন্ত গোছের একটা ব্যবস্থায় রাঁজ হয়ে 
যেতে পারেন। মাউন্টব্যাটেনের ধারণা, এঁদক দিয়ে কিছ কাজ এই সময়েই এাঁগয়ে 
রাখা যেতে পারে। ওঁদকে নিজামও একটা কাজ করেছেন। তরি প্রাতীনাঁধ 
মণ্ডলীর সদস্যদের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ সংবাদপত্রে যেসব সমালোচনা করা হয়েছে, 
তারই বিরুদ্ধে তীব্রভাবে নিন্দা ক'রে নিজাম এক ফারমান জার করেছেন। এর পর 
মাউন্টব্যাটেনের কাছেও কয়েকাঁট চিঠি দিয়েছেন নিজাম। মঙ্কটনের উপর তান 
তাঁর অক্ষুণ্ন আস্থার কথা জানিয়েছেন। ইত্তেহাদের ক্রিয়া-কলাপের বিরুদ্ধে 
জাঁকালো ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং সব চেয়ে বোশ নিন্দা করেছেন ইত্তেহাদের 
ধর্মোন্মাদ নেতা কাশিক রেজভিকে। 

দেখা যাচ্ছে, নিজাম যেন থেমে-থেমে এবং ধীরে সুস্থে একটা আপোষের দিকে 
আসবার চেম্টা করছেন। কিন্তু কংগ্রেস যেসব তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করছেন, 
তার থেকে উল্টো রকমেরই ধারণা করতে হয়। দেশীয় রাজ্যগ্ির অভ্যন্তরশণ 
তথ্য সংগ্রহের এবং সব রকম সংবাদ রাখবার দক্ষতা কংগ্রেসের আছে এবং এ দক্ষতাও 
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বস্তুত বিস্ময়কর । কংগ্রেস যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে হায়দরাবাদ সম্বন্ধে 
উীদ্বগ্ন না হয়ে পারা যায় না। কংগ্রেস এ তথ্য জানতে পেরেছেন যে, নিজাম 
স্বাধীন ও স্বতল্ম হবারই পাঁরকজ্পনা করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই 
প্রস্তুত হচ্ছেন। বিদেশ থেকে অন্্রশস্্ আমদানীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বহু 
পাঁরমাণে অস্ন সরবরাহের জন্য চেকোশ্লোভাকয়াতে অর্ডার পাঠিয়েছেন নিজাম 
গভনমেন্ট। 

ছত্তার বললেন, এরকম কোন চেষ্টা হলে তার ফল হায়দরাবাদ ও ভারত 
উভয়েরই পক্ষে খুবই ক্ষাতিকর হবে। 

হায়দরাবাদ ও ভারতের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেম্টার এই অচল অবস্থা 
দূর করার প্রয়োজনীয়তা ছত্তার ও মগ্কটন উভয়েই আন্তরিকভাবে উপলাব্ধ 
করছেন। আজকের আলোচনায় ঠিক হলো যে, দুজনেই এখন হায়দরাবাদে ফিরে 
যাবেন এবং ভারত গভনমেন্ট ও নিজামের মধ্যে মতভেদের পাঁরসর হাস করবার 
জন্য তারা নতুন ক'রে চেস্টা আরম্ভ করবেন। প্রধান দুই পক্ষ হয়তো ছত্তার ও 
মঙ্কটনের প্রস্তাবিত কোন ব্যবস্থার সূত্র প্রথমে মেনে নিতে রাঁজ হবেন না। 
প্রথম প্রথম ব্যর্থ হতে হবে, এই বাস্তব সত্যাট স্বীকার ক'রে নিয়ে এবং স্মরণে 
রেখেই মঙ্কটন ও ছত্তাঁর এখন হায়দরাবাদ চলে যাবেন। 

সন্ধ্যা পার হয়ে গয়েছে। জানালা 'দয়ে একবার বাইরের দিকে তাকালাম। 
অন্ধকারের মধ্যে গা-ঢাকা 'দয়ে রয়েছে সংপ্রাচীন শহর 'দিল্লী। স্থানে স্থানে আগুন 
জবলছে, যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি জনপদের মতোই 'দল্পশীকে দেখাচ্ছে । মনে হচ্ছিল, 
এখাঁন সাইরেনের বিলাপ বেজে উঠবে এবং শোনা যাবে বমানের গম্ভীর গুঞ্জন । 
অন্তত জনতার একটা সোরগোলও শুনতে পাব। কিন্তু না, যুদ্ধাক্রান্ত ও 'িধবস্ত 
একটা জনপদের প্রাণে যতটুকু সাড়াশব্দের চাণুল্য থাকে, এ দিল্লীর প্রাণে তা'ও 
নেই। দিল্লীর এই আঁভশপ্ত রান্রর নিস্পন্দ স্তব্ধতা ভেঙে দিতে পারে, এমন 
সাড়া-শব্দও কোথাও শোনা গেল না। 

'ব্রটেনের এক সংবাদপন্র গালভরা খবর জমাবার উৎসাহে 'িল্লশর অবস্থা সম্পর্কে 
এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। তা'তে বলা হয়েছে_-পাঁচ লক্ষ লোক 'দল্লীর 
আগুন-ঝল্সানো পথে পথে মারামারি ক'রে ফিরছে । অত্যান্ত ও আতরঞ্জনের একটা 
বড় উদাহরণ। তা ছাড়া, এই ধরনের উীন্ততে হাঙ্গামার সম্পকেই সম্পূর্ণ ভূল 
ধারণার সৃ্টি করা হয়। হাঙ্গামাগ্ীল ঠিক দুপক্ষের প্রকাশ্য মারামারি ও সংঘর্ষের 
ব্যাপার নয়। আড়ালে লাঁকয়ে থেকে হঠাৎ একজনের উপর মারাত্মক আঘাত ক'রে 
তখাঁন পাঁলয়ে যাওয়া__এই হলো দাগ্গা। আগুন লাগাবার রীতিও এই ধরনের। 
একদল লোক চুপে চুপে এসে এক জায়গায় আগুন লাগিয়ে দ্রুত সরে পড়ে । সমস্ত 
হত্যাকান্ড ও আগৃন-লাগানো কাণ্ডের পিছনে রয়েছে এই ধরনেরই অতার্কত 
আক্রমণ ও পালিয়ে যাবার পদ্ধাঁত। 

আম ঠিক করলাম, এইবার একাঁদন পথে বের হয়ে নিজের চোখেই ভাল ক'রে 
দেখতে হবে, ঠিক 'কি ধরনের হাজ্গামা চলছে। 

নয়াঁদাললশ, মঙ্গলবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪৭ সাল : কলকাতার 'অলোৌকিক' 
ঘটনার পর গান্ধী দিল্লীতে এসেছেন। কলকাতার 'অলোৌকিক' ঘটনা সম্বন্ধে 
গাম্ধী কিছু বলতে চান না। বরং দেখলাম ষে, তান এ বিষয়ে নীরব থাকতেই 
ইচ্ছা করেন। 
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জরুরশ কমিটর কাছে আজ পেশোয়ার এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
অন্যান্য অঞ্চলের পোর্ট এসে পেশছেছে। মল্লশদের ধারণা, রিপোর্ট থেকে যা 
জানা যাচ্ছে, বস্তুত তার চেয়ে অনেক বোঁশ খারাপ ব্যাপার হয়ে গিয়েছে । প্রত্যেক 
ঘটনার সংবাদে বিচালত হয়ে, আঁত নিদার্ণ কিছু হয়ে গিয়েছে বলেই বিশবাস 
করবার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এক এক সময় মনে হয়, এই দুই নতুন জাতির 
মন যেন একটা মৃত্যুমুখী আবেগে আভিভূত হয়ে রয়েছে এবং কেউই এ "বিষয়ে 
একটুও সচেতন নন যে, সাম্প্রদায়ক হানাহানির পথেই মীমাংসার চেস্টা করার 
অর্থ জাতি হিসাবে আত্মহত্যা করারই ব্যাপার হবে। 

গভর্নর-জেনারেলের বাঁড-গার্ডের সঙ্গে এখন ষষ্ঠ গোর্খা যোজমেন্টের একটি 
ব্যাটালয়নও 'দল্লীর শান্তরক্ষার কার্যে নিযুক্ত হয়েছে। বিশেষ ক'রে হাসপাতাল- 
গুলিকে পাহারা 'দয়ে রক্ষা করার ভার গোর্খা ব্যাটালিয়নের উপর দেওয়া হয়েছে। 
এই সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার এই যে, হত্যার জন্য সবচেয়ে 
দূর্বল ও অসহায়কে খজে বের করা হয়। বিশেষভাবে দুর্বল ও অসহায় অবস্থার 
মানূষকেই হত্যা করার একটা নিষ্ঠুর লালসা। এই কারণেই রোগীর আশ্রয় 
হাসপাতাল এবং শরণার্থীবাহী ট্রেণগ্যাীলই উন্মত্ত খুনীদের আক্ুমণের প্রধান লক্ষ্য 
হয়ে উঠেছে। 

হয়ে উঠৌছলেন। পুরনো দিল্লীতে অবাস্থত ভিক্টোরিয়া জেনানা হাসপাতালে 
পাহারার জন্য সাল্নণ মোতায়েনের কি ব্যবস্থা হয়েছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য 
আমরা বের হলাম। আমরা অর্থ, গভরন্নমেণ্ট হাউসেরই একটি লব্বর বুইক, একজন 
শখ ড্রাইভার, ড্রাইভারের পাশে মাউণ্টব্যাটেনের ব্যান্তগত দেহরক্ষী ইনস্পেক্ুর 
এল্ডার, ভিতরে আমি ও মার্টিন। হাসপাতালে এসে শুনলাম, আজ আর কোন 
আক্রমণের ঘটনা সেখানে হয়নি। গোর্খা সোনিকদের উপাস্থাতিতে রোগীরা আশবস্ত 
হয়েছে ও নিরাপদ বোধ করছে। 

হাসপাতাল ছেড়ে আমরা এইবার রওনা হলাম পাহাড়গঞ্জের দিকে । দেখতে 
হবে, দিল্লশর একটি প্রধান হাঙ্গামা-অণ্চল পাহাড়গঞ্জের অবস্থা এখন ক রকম। 

চারাদকে *মশানের মতো নিস্তব্ধতা, পথে মানৃষের চিহ্ন নেই। দিল্লী স্টেশনের 
কাছে প্রকাণ্ড ওভার-ব্রজটার নিকট 'দয়ে ঢাল্ পথে আমাদের গাঁড় ঘণ্টায় ব্রিশ 
মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে। হঠাং এক ঝাঁক গুলী আমাদের গাঁড়র উপর সশব্দে 
এসে পড়ল। বুঝতে পারছি না, কিসের জন্য এ আক্রমণ ? কারা আব্লমণ করেছে? 

শুধু শুনতে পাচ্ছি, দূরে কারা যেন হল্লা করছে। তার পরেই আবার কয়েক 
ঝাঁক গুলী এসে পড়ল আমাদের গাঁড়র উপর। আম ও মার্টন গাঁড়র গাঁদর 
নীচে গাঁড়য়ে পড়লাম, প্রাণরক্ষার জন্যই একটা আড়াল খংজাছলাম। দেখলাম, 
মার্টিনের গায়ে একটি গুলী লেগেছে । মার্টিনের ডানাদকের কান থেকে অঝোরে 
রন্ত গাঁড়য়ে পড়ছে। এই অবস্থাতেই শুনতে পাচ্ছি, সামনের সীঁটে বসে এল্ডার 
চীৎকার করছেন- গুলী করো না। গুলী বন্ধ কর। 

আরও বুঝতে পারাছ, আমাদের গাড়ি আস্তে আস্তে ব্রিজের 'িনারার 'দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছে এবং একটি ধাক্কা খেয়ে এখান উল্টে গিয়ে একেবারে তলায় পড়ে 
ঘাবে। পর মুহূর্তেই মনে হলো, গাঁড়টা হঠাৎ যেন সোজা পথে ঘুরে গেল এবং 
কিছু দূর এগয়ে গিয়েই থেমে গেল। 



বিপদ ও ব্যবস্থা ১৫৫ 

কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম, কি ব্যাপার হয়েছে। আমাদের শখ ড্রাইভার তখনো 
স্টয়ারং-কা ধরে বসোঁছল, কিন্তু প্রাণহীন তার দেহ, পাথরের মতো নিশ্চল। যে 
গুলীর বাঁক ঠিক আমার মাথা লক্ষ্য করে ছ্টে এসোঁছল, সেই গুলসর বাঁকই শেষ 
ক'রে দয়েছে শিখ ড্রাইভারকে, কারণ আম প্রাণরক্ষার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে 
মুহর্তের মধ্যে সীটের নীচে বসে পড়োৌছলাম। আম বেচে গেলাম, িল্তু শিখ 
ড্রাইভারের প্রাণ গেল। ড্রাইভারের আত্মরক্ষার কোন সযোগও ছিল না, কারণ তার 
হাত ছিল 'স্টিয়ারং-চাকার উপর। নিঃশব্দে একটি আক্ষেপের শব্দও উচ্চারণ না 
ক'রে 'শিখ ড্রাইভাব তার কাজের মধ্যেই মরে গেল। দুঃসহ দৃশ্যটা ষেন আমার মনের 
ভিতর একটা বোবা বেদনার মতো ছট্ফট্ করাছল। 

আমার মনে হলো, মার্টনেরও আর দেরি নেই, বাঁচবে না মান। তা ছাড়া 
আবার আক্রান্ত হবার আশঙ্কাও করাছলাম। গাঁড়র চাকার টায়ার ফুটো হয়ে 
গিয়েছে। সাদা 'ডনার জ্যাকেট আর বো-টাই প'রে মধ্যাহ্নের রোদে 'দল্লশীর একাঁট 
দাঙ্গাঁবধবস্ত অণ্লের পথের উপর পড়ে রয়োছ আর এক ঝাঁক গুলার প্রতীক্ষায়। 
জীবনে এটা একটা অদ্ভূত আঁভজ্ঞতা বটে। 

গকছুক্ষণ পরেই স্টেশনের দিক থেকে একাঁট সামারক লরী এাঁগয়ে এল। 
দেখলাম, লরীতে সৈন্যদের একাঁট পকেট রয়েছে । আমাদের সব হীঙ্গত ও সঙ্কেত 
তুচ্ছ ক'রে সৌনকেরা আবার সোজা রাইফেল তুলে আমাদের দিকে তাক্ করল। 
ইন্সপেক্টর এল্ডার অনেক চীৎকার ক'রে বোঝালেন_- আগে গুলী না মেরে আগে 
জেনে নিন, আমরা কারা ।' 

অনেক ক'রে বোঝাবার পর সোৌনকেরা রাইফেল নামাল এবং উহীলংডন হাস- 
পাতাল হয়ে গভননমেন্ট হাউসে আমাদের পেশীছয়ে দিতেও রাজ হলো । 

মার্টনকে হাসপাতালে রেখে আমরা গভরনমমেন্ট হাউসে ফিরে এলাম । রন্তত্রাবে 
খুবই দুর্বল হয়ে পড়োছলেন মাঁটন। 

পরে খবর পেলাম, মার্টনের আঘাত মারাত্মক নয়। শুনে খাশ হলাম, কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো মাউণ্টব্যাটেন কি ভাববেন? যাবার আগে অনমাতি নিহীন। 
নিজের ব্যান্তগত একটা কৌতূহলের ঝোঁকে বাইরের “াঁবপদের মধ্যে গিয়ে শুধু 
নিজেকেই যে বিপন্ন করোছলাম তা নয়, গভর্নর-জেনারেলের স্টাফের কয়েক ব্যান্তকেও 
গিবপন্ন করোছি। 

বেলা দুটোর সময় মাউন্টব্যাটেনের কাছে গিয়ে সব ব্যাপার জানিয়ে বললাম__ 
মার্টন সুস্থ হয়ে উঠছেন। যাই হোক, মাউন্টব্যাটেন কোনরকমের 'মহতা 
ভর্খসনার' দ্বারা আমাকে অপ্রস্তুত আর করলেন না। বরং, আমি যে বাঁচতে পেরেছি, 
তার জন্যই আমাকে এমনভাবে কয়েকটি প্রশংসার কথা বললেন, যা শুনে মনে হলো 
যে, আমার এই বাহাদুরী দেখাবার চেস্টার জন্য মাউশ্টব্যাটেন ষেন আমাকে তাঁরফ 
করছেন। 

আম অতাঁতের একাঁট বোমা পতনের কাঁহনশও মাউশ্টব্যাটেনকে শোনালাম। 
সৈই বোমা পতনেও মৃত্যুর হাত থেকে আমি একটুর জন্য বেচে গগয়োছলাম। 
তারপর, আজ এই ধদ্বতীয়বার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলাম। আজ হলো, ৯ই 
সেপ্টেম্বর; আজ থেকে ঠিক সাত বছর আগে ১৯৪০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরে সেই 
গছটলারণশী আক্রমণের একাঁটি ভয়ঙ্কর 1দনে ওয়েস্টীমনম্টারে আমাদের নীচের তলার 
ফ্ল্যাটের বাইরের রোয়াকের উপরেই একটি প্রচণ্ড পাঁচশত পাউথ্ডার পড়োছিল। 



১৫৬ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

সোঁদনও কিভাবে প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম, তার বিররণ শোনালাম মাউণ্টব্যাটেনকে। সব 
শুনে মাউন্টব্যাটেন একটিমাত্র মন্তব্য করলেন_-'১৯৫৪ সালের ৯ই -সেপ্টেম্বরে 
আমাকে একব্দর স্মরণ কারয়ে দেবেন, আপনার কাছ থেকে সোঁদন একটু দূরে সরে 
থাকতে হবে।, 

নয়াদলী, বৃহস্পাঁতবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজকের জরবরী 
কামাটর বৈঠকে ভি পি মেনন আমাকে বললেন যে, দিল্লীর অবস্থা ভালর 'দকে। 
1শখেরা প্যাটেলের আবেদনে সাড়া দিয়ে শান্ত হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু 
আজকের বৈঠকেই একটা নতুন কথা শুনলাম। িখদের কৃপাণ সম্বন্ধে প্যাটেল 
তাঁর মত পাঁরবর্তন করেছেন। তাঁর মতে, কৃপাণ সঙ্গে রাখবার আঁধকার ক্ষন করা 
উাঁচত নয়। আরও শুনলাম, এই কৃপাণের প্রশ্ন নিয়েই ভারত রাম্ট্রের দুই শীল্তমানের 
মধ্যে বেশ কথাকাটাকাট হয়ে 'গয়েছে। নেহরু বলেছেন_ধমগত আঁধকার রক্ষার 
নামে খুন করার আঁধকার স্বীকার করা যায় না। 

প্যাটেল বলেছেন-__ এটা সঙ্গত কথা হলো না। খুন করার আঁধকার স্বীকার 
করবার কথা কেউ বলছে না। কিন্তু সকল ধর্মের মর্যাদা গভনমেশ্টকে অবশ্যই 
স্বীকার করতে হবে। 

মাল্লসভার যে জরুরী কাঁমাট গাঠত হয়েছে, সেই কামাটই হলো সরকারীভাবে 
প্রধান কর্তৃত্বসম্পন্ন কামাটি। এইবার বিশেষভাবে শুধু দিল্লীর জন্যই একটি 
জরুরী কামাট গঠিত হলো। মাল্লপসভার জরুরী কমিটি বৃহত্তর সমস্যা ও অন্যান্য 
গুরুত্বপূর্ণ রাজনোৌতিক 'বষয় সম্পার্কত কাজে ব্যাপৃত থাকবেন, আর দিল্লীর 
জরুরী কামিটি শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরণার্থাঁর বন্দোবস্ত ইত্যাদি বহু ও 'বাঁবধ 
্রাত্যাহক কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকবেন। এর ফলে এই সুবিধা হবে যে, নানারকম 
্রাত্যাহক এবং নিত্য নতুন প্রয়োজনের তাঁগদ অনুযায়ণ ব্যবস্থা করার পাঁচামশালণ 
ঝঞ্ধাট থেকে প্রধান জরুরী কামটি মত্ত থাকতে পারবেন এবং বৃহত্তর সমস্যা ও 
রাজনোতিক বিষয়গুলতে বোঁশ মন দেবার সুযোগ পাবেন। 

বাণিজ্যমন্ত্রী বৈজ্ঞানিক ভাবা এবং মাল্লিসভার সেক্লেটার এইচ এম প্যাটেল 
দিল্লশ জরুরী কাঁমটির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান 'নযুন্ত হয়েছেন। দিল্লীর 
মিউীনাসপ্যাল পাঁরচালনার কার্যের সকল দাঁয়ত্ব এই জরুরী কাঁমাটর উপর ন্যস্ত 
করা হলো। 

খাদ্য বাঁচাবার এবং খাদ্যের অপচয় নিবারণেরও একটা চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। 
আরম্ভ করেছেন লোড মাউন্টব্যাটেন। খাদ্যসঙ্কোচের নীত প্রথম প্রয়োগ করলেন 
লেডি মাউন্টব্যাটেন গভর্নমেন্ট হাউসেরই রন্ধনশালাতে। 

হিজ এক্সেলোন্সর নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য এসেছেন লর্ড 'িস্টাওয়েল এবং 
স্যার গিলবার্ট লেটওয়েট। মাত্র তন পদ ভোজ্যের দ্বারা আঁতাঁথদের আজ তুষ্ট 
করা হলো- সুপ নামে বস্তুত এক বাটি কপি-সেদ্ধ জল, একাঁট আলু এবং সামান্য 
চীঁজ মাখানো একটি বিস্কুট। এই হলো ডিনার। 

দেখে মনে হলো, লিস্টাওয়েল এই সরল ও সামান্য ভোজনের ব্যবস্থা দেখে 
খুশিই হয়েছেন। আমরাও আশা করেছিলাম, খাদ্যসঙ্কোচের এই ব্যবস্থা দেখে 
লস্টাওয়েল খ্যাশই হবেন। কিন্তু ডিনার শেষ হয়ে যাবার পরেই 1তাঁন আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন-_'শুধু কি আমাকেই আপ্যাঁয়ত করার জন্য এই চমতকার ভোজনের 
ব্যবস্থাঁটি আজ করা হয়োছিল ?, 



বিপদ ও ব্যবস্থা ১৫৭ 

নয়াদল্লী, শুক্রবার, ১২ই সেস্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : সংবাদপন্রের সঙ্গে যোগা- 
যোগ রক্ষার কাজ করাছি আমরা িতনজন-_ আমি, গভরননমেণ্টের পক্ষ থেকে 'বি এল 
শর্মা এবং প্রধান সেনাপাঁতির পক্ষ থেকে লেঃ কর্ণেল ডীন্ন নায়ার। শর্মা অত্যন্ত 
ধীরব্যদ্ধির মানুষ৷ উীন্ন নায়ার প্যারাসূউবাহনীর দক্ষ সৌনক। আমরা 'িতনজনে 
বেশ হদ্যতার সঙ্গেই কাজ কররে যাঁচ্ছ। 

মানচন্ন কক্ষে সংবাদপন্রের প্রাতানাধরা উপাঁস্থত হয়েছেন। তাঁরা সমগ্র অবস্থার 
পাঁরচয় নিতে এসেছেন। আমাদের কাজ হলো, মানচিত্র অনুসারে সকল তথ্য ব্যাখ্যা ক'রে 
অবস্থার একটা বাস্তবোচত ও যথার্থ বিবরণ সংবাদপন্রের প্রাতীনাধদের জানিয়ে 
দেওয়া । আজকের সাংবাঁদক সম্মেলনে রীস উপাস্থত হয়েছেন । তান শমাঁলটারী মুখ- 
পান্ন' হিসাবে অবস্থার বিবরণ সংবাদপন্রের প্রাতীনাধদের শোনাবেন। যেসব তথ্য রীস 
পাঁরবেষণ করবেন, সেসব একটা বিবৃতির্পে 'লাঁপবদ্ধ ক'রেই তাঁর হাতে দেওয়া 
হয়োছল। কিন্তু প্রথম 'দিনেরই সাংবাঁদক সম্মেলনে রীস একটা কান্ড ক'রে 
বসলেন। বন্তব্য বলবার সময় তিনি লিখিত বিবৃতির বাইরে এবং আতিরিস্ত নানা 
বিষয়ের উল্লেখ আরম্ভ করলেন। তা'ছাড়া, আরও অসতর্ক হয়ে তিনি একেবারে 
তাঁর ব্যান্তগত মতামতের চোরাবাঁলর মধ্যে তাঁর বন্তব্য টেনে আনতে আরম্ভ করলেন। 
এমন সব উীন্ত করলেন রাস, যেগ্যাল 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মনোভাব সম্পকে তাঁর 
ব্যান্তুগত আভিমত মান্ন। এর ফলে উপাঁস্থত সাংবাঁদক ও সংবাদদাতারা অস্বাস্তি- 
বোধ করতে আরম্ভ করলেন। কয়েকজন সংবাদদাতা অত্যন্ত উত্তোজত হয়ে উলেন। 

এর পর থেকে অন্য রকমের ব্যবস্থা হলো। মাউন্টব্যাটেন বুঝলেন, বর্তমানের 
মানীসক পাঁরবেশের মধ্যে এবং ব্যবস্থার সৌম্তবের দিক দয়েও রীসকে এ কাজের 
ভার আর দেওয়া চলে না। রীসও এই আঁভমত সমর্থন করলেন। ঠিক হলো, এবার 
থেকে ডীন্ন নায়ারই সাংবাঁদক সম্মেলনে অবস্থার পোর্ট বর্ণনার কাজ করবেন। 

সন্ধ্যা ছ'টার সময় 'বাভন্ন বৈদেশিক রান্ট্রের প্রাতীনীধদের এক সম্মেলন হলো 
মানচত্র কক্ষে। নেহরু বৈদোশক রাম্ট্রের প্রাতিনিধদের উদ্দেশ ক'রে একটি বন্তৃতা 
দলেন। সঙ্কট দেখা দেবার পর নেহরুর সঙ্গে এই প্রথম বৈদোশক প্রাতিনাধদের 
সাক্ষাৎ হলো। অত্যন্ত সরলভাবে এবং মনের মধ্যে কোন ভাব চাপা না রেখে, নেহরু 
বন্ৃতা করলেন। নিজের বন্তব্যের সমর্থনে তার্কক দক্ষতা দেখাবার কোন চেস্টা 
তাঁর বন্তুতায় ছিল না। কিংবা, কৈফিয়তের সরে ব্রুট ঢাকবারও কোন চেস্টার 
আভাস তাঁর বন্তৃতায় দেখা গেল না। বর্তমানে যেসব দুঃখকর ঘটনা ঘটেছে, তারই 
উল্লেখ ক'রে তান সব সমস্যার গভীরে নাহত কয়েকটি এীতহাঁসক সত্যের পাঁরচয় 
বর্ণনা করলেন, যার মধ্যে নেহরুর পাঁশ্ডতোচিত সন্ধিংসা এবং তত্বদার্শতারই প্রমাণ 
নতুন ক'রে পেলাম। নেহরু বললেন--“ভারতের হীতহাস হলো আহরণ ও সমন্বয়ের 
ইতহাস। বাইরে থেকে বহ বাভন্ন এবং 'বাঁচত্র যা কছুই ভারতে এসেছে, ভারত 
সে সবই আহরণ এবং আত্মস্থ করেছে। সম্ভবত আমরা ভারত ইতহাসেরই 
এই চিরন্তন প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলবার চেষ্টা করোছি, তারই ফলে আমাদের আজ 
এই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।...বর্তমান অবস্থার আবলম্বে 
অবসান বাঞ্ছনীয় । এটা আমাদেরই সকলের সাধারণ স্বার্থের ব্যাপার। এ অবস্থাকে 
আঁবলম্বে আয়ত্তের মধ্যে না আনতে পারলে দুই ডোমিনয়নেরই ভয়ানক ক্ষাত 
হয়ে যাবে। এই বাস্তব সত্য সম্বন্ধে সচেতন আঁছ বলেই আম্বালা ও লাহোরে দুই 
ডোমাময়নের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে দৃ'বার সাক্ষাং আলোচনা হতে পেরেছে । অবশ্য 



১6৫৮ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

এটা ঠিক যে, আলোচনার সভাতে বসে একটা 'সিম্ধান্ত ক'রে ফেলা অনেক সহজ, 
কিন্তু কারক্ষেত্রে সে সদ্ধান্ত প্রয়োগ করা খুবই দ্দরূহ। কিন্তু এ সত্তেও, এখন 
দুই গভনমেশ্টের পক্ষে আলোচনা ক'রে মোটামুটিভাবে একটা সাম্মীলত ও সাধারণ 
নীতি গ্রহণ করা সম্ভবপর হলে কাজের এবং প্রয়োজনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বোশ 
সুবিধার বিষয় হবে।, 

নেহরুর বন্তৃতা থেকে ভারতের প্রধান মন্রশীর মনোভাব ও দুষ্টিভঙ্গশীর যে 
পাঁরচয় বৈদেশক প্রাতানাধরা পেলেন, তাতে তাঁরা খুশি হয়েছেন এবং অনেকটা 
আমবস্তও হয়েছেন মনে হলো। নেহরুর বন্তব্যের মধ্যে কথার কোন বাড়াবাঁড় 
ছিল না। এটাই বৈদেশিক প্রাতানাধদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। ভারত রান্ট্ের 
তথা ভারতীয় জাতীয়তার মূল নাত সম্বন্ধেই বৈদেশিক প্রাতীনাধরা কোন ধারণা 
করতে পারাঁছলেন না। নেহরুর কথা থেকে তাঁরা অন্তত এইটুকু বুঝে আশ্বস্ত 
হলেন যে, বৈদোশকের পক্ষে এখানে বিব্রত হবার কোন কারণ নেই। '্রিটিশ হাই 
কাঁমশনার স্যার টেরেন্স শোন আজ আমাকে প্রথম আক্ান্ত 'ব্রাটশ' ভদ্রলোকের নাম 
ও পাঁরচয় পাঠিয়েছেন। জনৈক ব্রিটিশ ব্যা্ক-মানেজারের উপর গুলী করা হয়েছে। 

বৈদোশক প্রাতানাধিরা চলে যাবার পর মাউন্টব্যাটেন ও নেহরুর কাছে গিয়ে একি 
'বষয় আলোচনার জন্য আমার ডাক পড়ল। সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, মান্টার তারা সং 
তাঁর একটি বিবৃতিতে এমন সব কথা বলেছেন যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে এখন 'যুদ্ধ' চলছে। তারা সং-এর এই ঘোষণা তথা 'বিবাতির 
কথা পাঁকস্থানে খুব বেশি ক'রে রটেছে। এ আঁভযোগের কতখাঁন সত্য এবং 
প্রকৃত ব্যাপারটা ক, সে বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে গভন“মেন্টকে জানাবার জন্য জেনারেল 
1থমাইয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সংবাদ শুনে নেহরু বিব্রত বোধ করছেন। 
মাউন্টব্যাটেন বললেন, বর্তমানের এরকম একটা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে যাঁদ আবার 
উত্তেজনা ও বিদ্বেষের প্ররোচক নানারকম বিবৃতি, ঘোষণা ও উীন্ত অবাধে প্রচারত 
হতে থাকে, তবে অবস্থা আরও 'বপজ্জনক হয়ে উঠবে। 

নেহরু প্রস্তাব করলেন, তান এবার 'মানান্র কক্ষে সাংবাঁদকদের আহ্বান 
ক'রে তাঁর বন্তব্য বলবেন। সাংবাদিকদের কাছে কি কি বিষয়ে বলার প্রয়োজন আছে, 
সে সম্বন্ধে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আঁম জানালাম, কেন্দ্রীয় গভনমেন্ট 
এবং পূর্ব পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট, উভয়কেই এখন 'কি ধরনের এবং কত বড় প্রশাসাঁনক 

মত্তবের বোঝা বহন করতে হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সাংবাঁদকদের প্রদান 
করা কর্তব্য, যা'তে সাংবাঁদকেরাও বর্তমান অবস্থায় প্রশাসনিক দায়িত্বের দুরূহতা ও 
ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে পারেন। 

নেহরুর সঙ্গে যখন আমার আলাপ চলছে, তখনই 'িয়াকতের টোৌলফোন 
এল। নেহরুকে একবার লাহোরে আসতে আহ্বান করছেন 'লয়াকং। 'কনভয়' 
সমস্যা, অর্থাৎ শরণার্থীদের দলগ্ীলকে আকুমণ থেকে রক্ষা ক'রে নিরাপদ স্থানে 
পেশছে দেবার সমস্যা সম্পর্কে নেহরূর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছেন লিয়াকং। 

কনভয় সমস্যা সত্য সত্যই যে খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে তার প্রমাণও দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে। পাঁকিস্থানযান্শ মুসলমান শরণার্থশঁদের একটা বড় কনভয়কে শশপ্রই 
অমৃতসরের ভিতর 'দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এই 
কনভয়ের নিরাপত্তা সম্বন্ধে। 'শিখেরা এই কনভয়ের প্রাত 'কি ধরনের মনোভাব ও 
আচরণের প্রমাণ দেবেন, সেটা স্পন্ট ক'রে কিছ; বোঝা যাচ্ছে না। 



1বপদ ও ব্যবস্থা ১৫১১ 

নেহরু লাহোরে যেতে আচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে, লাহোরে গিয়ে এ 
সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন দরকার নেই, লাভও নেই। কিন্তু মাউশ্টব্যাটেন 
বিশেষ জোর দিয়ে বোঝালেন যে, দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে নিয়ামত সাক্ষাৎ ও 
আলোচনা হওয়াটাই একটা বড় লাভ এবং প্রয়োজনের দিক 1দয়েও খুবই গুরত্ব- 
পূর্ণ। এ রীতি বন্ধ করা উচিত নয়। মাউশ্টব্যাটেন আরও বললেন, মুসাঁলম 
শরণার্থাদের এই 'বিরাট কনভয়াটকে নিরাপদে অমৃতসর পার ক'রে নিয়ে যেতে না 
পারলে গভনমেন্টের সমস্ত মর্যাদাই বিনম্ট হবে এবং 'নয়ে যেতে পারলে গভর্ন- 
মেন্টেরই মর্যাদা বহু গুণে বেড়ে যাবে। মাউণ্টব্যাটেনের য্বীস্তর যাথার্থা ও সারবস্তা 
উপলাব্ধ করলেন নেহরু এবং শেষ পর্যন্ত লাহোরে যেতে রাজ হলেন। আম 
প্রস্তাব করলাম, নেহরু যেন তাঁর লাহোর যাবার কথাটা এই সাংবাঁদক সম্মেলনেই 
প্রকাশ করেন। ব্যবস্থা হলো, সংবাদ প্রচারের সব ব্যবস্থার ভার নিয়ে ডীন্ন নায়ারই 
নেহরুর সঙ্গে যাবেন। 

নেহরু এইবার প্রসঞ্গের বাহর্ভৃত একটি বিষয়ে কয়েকটি কথা বললেন। তান 
আমাকে প্রশংসা করলেন। আম যেভাবে কাজ করাছ, সেটা তাঁর খুব ভাল লেগেছে। 
তিনি আমাকে এই অনুরোধও করলেন যে, আম যেন তাঁকে নিয়ামতভাবে এবং 
একটা প্রাত্যাহক কাজ হিসাবেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ 'দিয়ে সাহায্য কার। এই 
বৃহৎ সঙ্কটের মধ্যে প্রধান মল্তী নেহরু আমাদের উপর কতটা 'িশবাস রাখেন, তার 
প্রমাণ পেয়ে উৎসাহত এবং আনান্দতও হলাম। হ্যাঁ, খুবই বড় রকমের সঙ্কট বটে, 
কিন্তু সিমলা থেকে আসার পর এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝে উঠতে পাঁরান এ সঙ্কট 
কত বড়, কত জাঁটল ও কত দুরূহ। এত তাড়াতাঁড় ধারণা লাভ করাও সম্ভবপর 
নয়। কিন্তু একাট বিষয়ে আমার ধারণা খুবই সুস্পম্ট। মাউণ্টব্যাটেন এসময় 
এখানে উপাঁস্থত আছেন বলেই রাজধানী এবং গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ ভাঙ্গনের পাঁরণাম 
থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। 

মাত্র সাত দিন হলো জরুরী কাঁমটি স্থাঁপত হয়েছে। শকন্তু সাত দিনের মধ্যেই 
এই পাঁরব্যাপ্ত অরাজক অবস্থার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযানের জন্য কাঁমাটি এক 
বিরাট প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ ক'রে ফেলেছেন। সমস্ত বে-সরকারণী যানবাহন 
গভর্নমেন্ট রিকুইীজশন ক'রে নিয়েছেন। যে সব প্রদেশ ও রাজ্য শরণার্থীদের জন্য 
জায়গা দতে ও ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত হয়েছেন, 'দিল্লী থেকে লাখ লাখ অমুসলমান 
শরণার্থীকে সেই সব প্রদেশে ও রাজ্যে প্রেরণ করা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মুসলমান- 
দের পাঁকস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য স্পেশ্যাল দ্রেণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
স্বেচ্ছা-কনস্টেবল এবং গার্ড সংগ্রহ ক'রে পাঁকিস্থানগামী মুসলমানদের রক্ষার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। পরিত্যন্ত অণ্লগীলর ক্ষেতের শস্য রক্ষার জন্য এবং শস্য তুলবার জন্য 
1বশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্্রেণের যাত্রীদের তল্লাসী ক'রে অস্ত্রশস্ত্র বের করবার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রেণের যাত্রীদের রক্ষা করবার কার্ষে নিযুক্ত মালটারী ও 
পুঁলশের মধ্যে কেউ কর্তব্যবিরোধী কাজ করলে তাকে কঠোরতর শাস্তি দেবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী আঁফসের ছুটির দিন আর নেই, রবিবারেও কাজ 
চলছে। দিল্লীর দুশট সংবাদপত্র যাতে নিয়ামতভাবে প্রকাশিত হতে পারে তার 
জন্য সরকার ব্যবস্থার সাহায্য দেওয়া হয়েছে। অল ইণ্ডিয়া রোডও স্টেশনকে 
চালু রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। টোলফোন ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্যও বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের আফসে নিয়ে আসা ও বাঁড় পেশছে 



১৬০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

দেওয়া, হাসপাতাল রক্ষার জন্য রক্ষী মোতায়েন করা, রাস্তা থেকে মৃতদেহ কুড়িয়ে 
নিয়ে কবর দেওয়া, খাদ্য আনয়ন ও 'বাভন্ন অণুলে প্রেরণ করা, প্রত্যহ সরকারণ 
বুলেটিন প্রচার করা এবং ব্যাপকভাবে কলেরানিরোধক টিকা দেবার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। জরুরী কমাটর কাজের সম্পূর্ণ তালিকা এটা নয়, মান্র কয়েকটি কাজের 
কথা উল্লেখ করলাম। এর থেকেই বোঝা যাবে, কত সংখ্যক এবং কত 'বাঁভন্ন ধরনের 
কাজের ভার নিয়েছেন জররণী কাঁমাটি। 

নয়াদল্লনী, শাঁনবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : নেহরুর আহত সাংবাঁদক 
সম্মেলন প্রয়োজনের দক 'দিয়ে একরকমের সফলই হয়েছে বলা যায়। তবে নেহরুর 
আলোচনা একটু বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। গত কাল বৈদেশক প্রাতনাধদের 
কাছে যতটা সাফল্যের সঙ্গে নেহরু তাঁর বন্তব্য বলতে এবং বোঝাতে পেরোছিলেন, 
সাংবাঁদক সম্মেলনে ততটা সাফল্য তিনি লাভ করতে পারলেন না। আম যেসব 
তথ্য, যাঁন্ত ও বিষয়বস্তু তাঁকে দিয়োছলাম, তার সবই 1তাঁন উল্লেখ করলেন, 'িল্তু 
সব 'মাঁলয়ে একটা সুসংহত বন্তব্য তিনি ভালভাবে দাঁড় করাতে পারলেন না। এই 
সাংবাঁদক সম্মেলনে নেহরুর সব কথা শোনার পর এই ধারণাই হয় যে, নেহরু বড় 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। 

তবুও, এই আশ্নপরাক্ষার দিনে নেহরূকে কাছে থেকে দেখবার সুযোগ যাঁরা 
পেয়েছেন, তাঁরা বস্তুত একটা প্রেরণার উৎস দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর 
সান্সিধ্ই মানুষকে অনপ্রাণত করে। নেহরুকে এ সময় দেখলে মানুষের সভ্যতা- 
মাঁজত সদ্বাঁদ্ধর এবং মানবপ্রেমের শান্তর উপর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। বিপুল 
এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের হানাহানি, এ বিদ্বেষের রূপ এবং প্রকাশভঙ্গীও বহৃতর, 
তব এরই মধ্যে সম্পূর্ণ বিদ্বেষমুস্ত মন নিয়ে নেহরত প্রায় একাকণ নিঃসজ্গের মতো 
দাঁড়য়ে আছেন। কিন্তু দাঁড়য়ে আছেন দ্ঢভাবেই। এ বিদ্বেষ কোথাও ব্যান্ত- 
বিশেষের গোপন আভিসান্ধর ভিতর 'দয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, কোথাও বা দেখা 'দচ্ছে 
প্রকাশ্য জন-উন্মত্ততার রূপে । কিন্তু এই 'বদ্বেষ-ক্ষুব্ধ ও উদ্ভ্রান্তপূর্ণ পরি- 
বেশের সকল অর্থহীন কোলাহলের মধ্যেও মমতা, সূযুক্তি ও প্রীতির একটি সূর 
শোনা যায়__শান্ত ও আঁবচাঁলিত নেহরদর বিদ্বেষহীন আবেদনের সূর। 

গত মার্চ থেকে আরম্ভ ক'রে আগস্ট পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গ নিয়ে 
যে বিরাট আলোচনার ব্যপার হয়ে গিয়েছে, তার মধ্যেও নেহরূকে দেখোঁছ। 
কিন্তু সে আলোচনার মধ্যে যেন প্রকৃত নেহরুর পারচয় পাইনি। নেহরুর শান্ত 
কোথায় এবং কেন তান শীস্তমান, তার প্রমাণ আলোচনা-সভায় নেহরুর ব্যন্তিত্বে 
ও আচরণে তেমন ক'রে ফুটে উঠতে দেখান। সে সময় বরং দেখোছ যে, নেহরু 
কেমন ষেন আনমনা হয়ে থাকেন, যেন অন্য কোন ভাবনার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। 
তা ছাড়া, নিতান্ত পাঁরশ্রান্ত মানূষের মতোই তাঁকে দেখাতো। 'বিরন্তির ভাবও তাঁর 
আচরণে প্রায়ই ফুটে উঠতে দেখোছি। কিল্তু আজ দেখাঁছ, নেহরু যেন বদলে গিয়েছেন । 
এই দুরূহতর সঙ্কট ও বিপদের মধ্যেই তাঁর শন্তি পূর্ণরূপে স্ফর্ত হয়ে উঠেছে। 
বড় রকমের বপদের ও সঙ্কটের ভ্রুকুটি দেখতে পেয়েই যেন নেহরু-চাঁরন্রের সব শান্ত 
সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। আজ 'তাঁন অত্যন্ত নিভর্শক, আত প্রবল তাঁর সঙ্কজ্পের 
আবেগ। এ সত্ত্বেও তিনি শান্ত এবং সমস্ত ঘটনাকে সংস্কারমনন্ত দৃষ্টি দয়েই বিচার 
করতে সক্ষম। নেহরু আমাদের এই যূগেরই এক জ্ঞানদীপ্ত মনস্বী। 



সি 

জদনাগড়ের ছায়া 

নয়াদল্লী, রবিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : মাউণ্টব্যাটেন আজ তাঁর 
স্টাফের সঙ্গে বোশর ভাগ পূরাণা কেল্লার অবস্থা সম্পকেই আলোচনা করলেন। 
পুরাণা কেল্লা এলাকার ঘটনাগল বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ সৃন্টি করেছে। প্যাটেল 
প্রায় সিদ্ধান্তই ক'রে ফেলোছিলেন যে, মুসলমানদের অস্ত্রশস্ন বের করবার জন্য এক 
ব্যাটালয়ন সৈন্য নিয়োগ করা হবে, কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের আপাঁত্বর জন্যই প্যাটেল 
এ সিদ্ধান্ত আর করলেন না। মাউন্টব্যাটেন এই য্যান্ত দেখালেন যে, মুসলমানদের 
অস্ত্রশস্ত্র খুজে বের করার জন্য এভাবে সৈন্য নিয়োগ করলে তার ফলে একটা 
হত্যাকাণ্ডই ঘটে যাবে। এ ধরনের একটা ব্যবস্থার প্রস্তাবও যে উত্থাপত ও 
বিবেচিত হতে পারে, এটা ভাবতেও মাউণ্টব্যাটেন বিস্ময় বোধ করছেন। 

জরুরাঁ কমিটির কাউীন্সলের একটা বৈঠক হলো সকাল দশটার সময়। এই 
বৈঠকে এসে প্যাটেল জানালেন যে, দিল্লীর কতগ্যাল বড় বড় বাঁড়র ভিতর থেকে 
আগের মতো এখনও গুলী বর্ষণ চলছে। এইসব এক একা 'প্রাতরোধ ঘাট 
ভেঙে দেবার জন্য অবিলম্বে উপয্দস্ত ব্যবস্থা করবার দাবী খুব জোর 'দয়েই জানালেন 
প্যাটেল। প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল লকহার্ট বললেন যে, তান 'তন ্দনের মধ্যেই 
দিল্লীর সব 'প্রাতিরোধ ঘাঁটি, ও উৎপাত পাঁরজ্কার ক'রে দিতে পারেন, যাঁদ তাঁকে 
অন্যান্য অণ্লের শান্তিরক্ষার কাজ আপাতত ছেড়ে 'দয়ে মান্র 'দল্লীর শান্তরক্ষার 
জন্যই সৈন্য নিয়োগ করতে বলা হয়। 

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আমার আজ একটি ভাল প্রসঙ্গ 'িয়ে আলোচনা হলো। 
যে সব ব্রিটিশ সৈন্দল এখন দেশে যাবার অপেক্ষাতেই চুপচাপ বসে আছেন, তাঁদের 
মনের অবস্থাও লক্ষ্য করছেন মাউণ্টব্যাটেন। '্রাটশ সৈনিকেরা চারদিকের এই 
দুর্দশা দেখছে, কিন্তু দেখেও তাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে, কিছুই 
করবার সুষোগ নেই। এ অবস্থাটা তাদের কাছে বড়ই দুঃসহ বোধ হচ্ছে। মাউণ্ট- 
ব্যাটেন তাই 'ব্রীটিশ সৈন্যদলগদালর সাধারণ সোনিক ও জুনিয়র অফিসারদের একটা 

. কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করেছেন। শরণার্থাদের শাবর সংগঠন করবার এবং 

দেওয়া হলো। মাউশ্টব্যাটেন বললেন, তিনি আর তিন সপ্তাহের মধ্যেই জরুরা 
কাঁমাটর কাজের ও দায়িত্বের চক্র থেকে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসবার একটা পন্থা 
স্থর করেছেন। প্রথম দিকে এক দিন অন্তর একাঁদন বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন, 
তার পরে নেহরুকেই চেয়ারম্যান ক'রে দিয়ে তাঁন আলগা হয়ে যাবেন। মাউশ্ট- 
ব্যাটেন আজ স্বীকার করলেন যে, তান ১৫ই আগস্টের পরে ভারত ছেড়ে যাবার 
সিদ্ধান্ত না ক'রে এবং সে বিষয়ে সকলের পরামর্শ মেনে নিয়ে ভালই করোছিলেন। 

করাচী থেকে ইস্মে আজ ফিরেছেন। ইস্মের কাছে শুনলাম, 'জিন্না অতান্ত 
উত্তপ্ত। ভারতের কংগ্রেসের উপর 'জিন্নার রাগ চরমে গিয়ে উঠছে। ইস্মের কাছে 
জিন্না বলেছেন যে, কংগ্রেসের লোকগুলির এই বিদ্বেষের অর্থ তানি আজ পর্যন্ত 
বুঝতে পারেননি। জিন্না বলেছেন, এখন তান ক্রমেই বুঝতে পারছেন যে, ভাল ক'রে 
গ্লাড়ে এ ব্যাপার শেষ ক'রে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। 



১৬২ 'ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

ইস্মে বললেন, ভারত গভরননমেণ্টের উপর যেটুকু বিশবাস 'জন্বার ছিল, এখন 
তা'ও আর নেই। জিন্না এখন ভারত গভরননমেন্টের সঙ্গে সব কূটনীতিক সম্পর্ক 
ছিন্ন ক'রে ফেলার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন। ইস্মে করাচীতে প্রায় আটচল্লশ ঘণ্টা 
ছিলেন, এর মধ্যে জিন্নার সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করতেই এগার ঘণ্টা সময় 
লেগেছে। ১৫ই আগস্টের পর ইস্মেই বস্তুত করাচঈর গভনমেন্ট হাউসের প্রথম 
আতাঁথ। ইসমের ধারণা, তান জিন্ষার আস্থা অন করতে পেরেছেন। ইস্মের 
কাছেই 'জন্না ইসূমেকে বেশ 'ভাল লোক, বলে প্রশংসা করেছেন। তা ছাড়া, 
আন্তাঁরকভাবেই ইসূমেকে একটা অনুরোধ ক'রে রেখেছেন 'জন্না-_'আপনার যখন 
ইচ্ছা হয় তখনই এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন 

ভারত গভরননমেন্ট ও কংগ্রেসের বিরদ্ধে জিন্নার সন্দেহ ও আঁব*বাস দেখে ইসমে 
'জন্নার সঙ্গে একট তর্কও করেছেন। ইস্মে বলেছেন_£কোন বিষয়ে অত্যান্ত করা 
আমার অভ্যাস নয়। ধন্তু আঁম আমার জীবনের শেষ নিঃ*্বাস পর্যন্ত হলপ ক'রেই 
বলতে পার যে, ভারত গভর্নমেন্ট তাঁদের সাধ্যমতো সকল শান্ত প্রয়োগ ক'রে হাঙ্গামা 
দমনের জন্য দূ়প্রাতিজ্ঞ হয়েছেন। ভারত গভনমেন্টের পারচালকেরা খাঁটি মানুষ এবং 
শান্তিরক্ষার জন্য সব চেম্টাই করছেন।' ইস্মের ধারণা, তিনি এইটুকু ক'রে আসতে 
পেরেছেন যে, বড় রকমের অথবা সাংঘাঁতক রকমের কোন একটা ব্যাপার ক'রে 
ফেলবার আগে 'জিন্না একবার অন্তত কিছ:ক্ষণের মতো থেমে নিয়ে 'চন্তা ও বিবেচনা 
ক'রে দেখবেন। 

আজ সন্ধ্যায় দল্লীর উপর 'দয়ে মেঘবৃষ্টির ও বাতাসের একটা প্রচণ্ড তুফান 
ছুটে গেল। তুফানের কৃপায় আজ সন্ধ্যার হাঙ্গামা শান্ত হলো বটে, 'কিদ্তু 
শরণার্থীদের শিবিরগ্াাীলর দুর্দশা চরম হয়ে উঠল। একে তো স্থানাভাব এবং 
আঁতীঁরন্ত ভিড়, তার উপর ঝড়, তার উপর আবার শলাবৃন্ট। বিদ্যুতে ও বঙ্ে 
আকাশ যেন ঝল্সে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। 

নয়াদিল্লশ, সোমবার, ১৫ই সেশ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : করাচশ গিয়ে সমস্যার 
পাঁরচয় যেটুকু বুঝে এসেছেন এবং যেটুকু কাজ ক'রে আসতে পেরেছেন ইসমে, 
তার ফলে এখন অবস্থাটা সমগ্রভাবে কি দাঁড়াল, সে সম্বন্ধেই আজকের স্টাফের 
বৈঠকে আলোচনা হলো। মাউন্টব্যাটেন সমগ্র ঘটনা এবং অবস্থাকে তথ্যগতভাবে 
বিশ্লেষণ ক'রে এখন এই ধারণা করছেন যে, দুই রাষ্ট্রেই হিন্দ এবং মুসলমান 
আঁধবাসীরা এখন তাদের 'নিজ 'নজ গভনমেন্টের নিয়ম, নির্দেশ ও কথা মেনে 
চলবার লক্ষণ তাদের আচরণে প্রমাঁণত করছে। দুই গভর্নমেন্টই সমানভাবে তাঁদের 
নিজ নিজ হিন্দু-মুসলমান আঁধিবাসীকে সংযত করতে পারছেন। সংযত হচ্ছে না 
এবং কথা শুনতে চাইছে না একমার শিখেরা। এমন কি, শিখ নেতারাও এখন তাঁদের 
টির রিি রন পাস নারদ 

| 
1ভ পি মেননের মতে, পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে নিকট ভাঁবষ্যতেও যে প্রীতির 

সম্পর্ক স্থাপিত হবে, এমন আশা নেই। 
মাউন্টব্যাটেন আরও খারাপ সম্ভাবনার আশঙ্কা করছেন। তাঁর মতে, এ অবস্থায় 

দুই ভোঁমাঁনয়নের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবারই সব লক্ষণ স্পন্ট হয়ে উঠছে। মাউপ্ট- 
ধ্যাটেন ভাবছেন, দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যাঁদ একটা সাধারণ সহযোগিতার সম্পর্ক 
দ্থাপন করা নিতাম্তই অসম্ভব হয়, তবে অল্তত এইটুকু করতে হবে যে, দুই 



জননাগড়ের ছাল্সা ১৬৩ 

ডোমিনিয়নকেই বুদ্ধ-সংঘর্ষের পথ-থেকে যতদূর সম্ভবপর দূরে সরে থাকবার চেম্টা 
করতে হবে। 

ভি পি মেননের ধারণা, এটুকু আশা করারও এখন কোন 'ভাত্ত আর নেই। 
জন্নার মনের প্রকৃতি এখন যে রূপ গ্রহণ করেছে, তাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা এাঁড়য়ে 
যাবার ভরসাও আর করা যায় না। 

মাউণ্টব্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন--শিখদের ইচ্ছাটা কি? কি চাইছেন তাঁরা? 
1শখেরা কি স্বতন্ একটা রাস্ট্র স্থাপন করতে চান ? 

ভি পি উত্তর দিলেন না, সে রাজনীতিক সুযোগ শখদের আর নেই, বরং 
সে সুযোগ একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। জলম্ধর বিভাগও সম্পূর্ণভাবে শিখেরা 
লাভ করতে পারেনান। এখন 'শিখদের একমান্র উদ্দেশ্য হলো প্রাতিশোধ গ্রহণ করা। 

ভি পি বললেন, তাঁর এক ছেলে এখন তিনজন শিখ সহকমর্শর সঙ্গে কাজ 
করছেন। এই তিনজন শিখেরই পাঁরবারবর্গ হাঞঙ্গামায় নিহত হয়েছে। এপ্রা এখন 
প্রীতশোধ ছাড়া আর ছু খজছেন না। একজন আত্মীয়ের প্রাণের বদলে অন্তত 
দু'জন মুসলমানের প্রাণ নেওয়াই এখন তাঁদের একমান্র সঙ্কল্প। ভ 1প'র ধারণা, 
তারা সিং আসলে হলেন ভীরু স্বভাবের মানুষ । 

লয়াকতের সঙ্গে আলোচনা সেরে লাহোর থেকে নেহরু আজ িরেছেন। 
আজকের জরুরী কাঁমাটর বৈঠকে নেহরু জানালেন যে, লিয়াকতের সঙ্গে আলোচনার 
পর দুই গভনমেশ্টই একটা গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। শরণার্থাঁ- 
দের পথে আটক ক'রে আক্রমণ করা সম্ভবপর হয় এই কারণে যে, সীমানা আতনক্রম 
করার আগে পালিশ ও সৌনকেরা শরণার্থীর দলগ্ীলকে একবার থামতে বাধ্য করে, 
অস্শস্ত তল্লাসীর জন্য। সীমানা আতক্রম করার আগে এইভাবে পথের মাঝে 
থাঁময়ে শরণার্থীদের দলগুীলর কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেবার ব্যবস্থার ফলেই 
শরণার্থথদের উপর আক্রমণে হাঞ্গামাকারীরা বেশ সুযোগ ও স্াবধা পেয়ে 
যাচ্ছে। এই অবস্থার প্রাতকারের জন্য দুই প্রধান মন্ত্র সাম্মীলতভাবে একটা 
[সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

[কন্তু নেহরু ও লিয়াকতের এই আলোচনা সমাপ্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
লিয়াকং লাহোরের এক জনসভায় বন্তুতা ক'রে এই অভিযোগ করলেন যে, যেসব 
ব্যবস্থা করবার জন্য দুই গভর্নমেন্ট সাম্মীলতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তার 
কোনটিই ভারত গভতননমেন্ট পালন করছেন না। 'লিয়াকং বললেন- “আজ আমাদের 
পাকিস্থানকে চারাঁদক থেকে তারাই ঘিরে ধরেছে যারা আমাদের ধংস করার জন্যই 
প্রস্তুত হয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে 'দিয়েছে।” 

গত দশাঁদন ধ'রে আমরা প্রধানত দুট সমস্যার সঙ্গে লড়াই করার জন্য 
প্রবলভাবে ব্যস্ত হয়ে রয়োছ। পাঞ্জাব-বিপর্যয় এবং 'দল্পশর দুদ্শা-এই দুশট 
সমস্যারই প্রকোপ থেকে অবস্থাকে উদ্ধার করা ও সংস্থ করার কাজেই আমাদের সব 
চেম্টা নিয়োগ করতে হয়েছে। এখন চোখে পড়ছে আর একটি সমস্যা। এখানে 
নয়, ভারতের এক দূর প্রান্ত থেকে এমন এক সমস্যার মেঘ ধেয়ে আসছে যেটা 
আমরা একেবারেই কল্পনা করতে পারান। 

মোট দুইশত আঁশাঁট ছোট-বড় দেশীয় রাজ্য নিয়ে হলো কাতিয়াবাড় রাজ্য- 
গোচ্ঠী। এর মধ্যে একটি রাজা হলো জুনাগড়। ১৫ই আগস্ট কবেই পার হয়ে গিয়েছে, 
ধিন্তু জুনাগড় এখনো ভারতের সঙ্গে রাম্ট্রতুন্ত হবার চুন্তপন্রে স্বাক্ষর দান করেন- 
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নি। এখন জানা গেল, জূনাগড় পাকিস্থানের অল্তভুর্তি হবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন 
এবং জিন্নাও জুনাগড়ের এই ঘোষণা সরকারীভাবে সমর্থন ও স্বীকার ক'রে নেবেন 
বলে কথা 'দিয়েছেন। আজ একথা বললে উঁচত কথাই বলা হবে যে, ক্ষমতা 
হস্তান্তরের আগে এবং পরে নানা রকম বড় বড় ঘটনার ভিড়ের মধ্যে জুনাগড়ের 
কে দৃস্টি দেবার কথা সকলেই ভুলে 'গিয়োছলেন। সেই অসতর্কতার সুযোগ 
নিয়েই জুনাগড় এখন এমন একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে, রাজনৌতিক গুরুত্বের দিক 
1দয়ে যার সঙ্গে কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদের সমস্যার তুলনা চলতে পারে। প্যাটেলের 
থাঁলয়া' পূর্ণ হয়ন। জুনাগড় এখনো বাইরে রয়ে গিয়েছে। 

জুনাগড় রাজ্যের অণ্চলাটও বস্তুত নানা তাল 'দিয়ে জোড়া 'বাচত্র-গঠন একটি 
কাঁথার মতো । আয়তনে তিন হাজার তিনশো বর্গমাইল । আঁধবাসীর সংখ্যা হলো সাত 
লক্ষ, তার শতকরা বিরাঁশ জনই 'হন্দু। শাসক হলেন মুসলমান এবং রাজ্য সরকারেরও 
সকলেই মুসলমান । জুনাগড় চারাঁদক থেকেই অন্যান্য দেশীয় রাজ্য দয়ে ঘেরা এবং এরা 
সবাই ভারতের রাম্্রভুন্ত হয়ে গিয়েছে। জুনাগড় রাজ্যের অভ্যন্তরে আবার 'বাভন্ন 
প্রাতিবেশী রাজ্যের ছোট ছোট শাসাঁনক এলাকা আছে। আরও 'বাচন্র ব্যাপার, জুনাগড়ের 
অভ্যন্তরে এইসব ছোট ছোট পররাজ্য অণ্চলের মধ্যেই আবার জুনাগড়ের অধান ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র শাসনিক অণ্চল আছে। জুনাগড়ের রেলওয়ে, বন্দরগযীল এবং টোলিগ্রাফব্যবস্থা__ 
সবই ভারতাঁয় চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জুনাগড়ের 
নবাবও অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, যাঁর তুলনা মেলা ভার। নিজের খামখেয়ালের 
নেশাতেই মেতে আছেন নবাব। তাঁর পোষা মোট আটশো আদুরে কুকুর আছে। 
এই প্রত্যেকটি আদরে প্রাণীর লালন-পালনের কাজ করবার জন্য একজন ক'রে মানৃষ- 
কর্মচারী তিনি নিযু্ত করেছেন। একবার তিনি তাঁর একাঁট কুকুর ও একাঁট 
কুকুরীর বিয়ে 'দিয়েছিলেন। বিয়েতে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়োছল। এই 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মর্যাদা রক্ষার জন্য সারা রাজ্যে এক দনের জন্য সরকার ছাট 
ঘোষণা করা হয়োছিল। 

এ হেন জুনাগড়ই একটি সমস্যা সৃষ্ট করেছে। কেন, কিসের জন্য এবং 'িভাবে 
জুনাগড় আজ এত দূুর্হ একটা সমস্যা হয়ে উঠল ? 

গত ২৫শে জুলাই তাঁরখে যে সময় ভারতের দেশীয় রাজন্যেরা মাউন্টব্যাটেনের 
আহবানে এক সম্মেলনে উপাস্থত হয়োছিলেন সেই সময় জুনাগড়ের দেওয়ানও 
নবাবের পক্ষ থেকে সেখানে উপাস্থত ছিলেন। দেওয়ান মাউণ্টব্যাটেনকে কয়েকটি 
প্রশ্ন 'জিজ্ঞাসা করোছিলেন। কিন্তু এইসব প্রশ্নের মধ্যে এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ 
ছল না, যা থেকে ধারণা হতে পারে যে, জুনাগড়ের মনে পাঁকিস্থানে যোগদানের 
কোন ইচ্ছা আছে। বরং দেওয়ান তখন মাউণ্টব্যাটেনকে এই কথাই জানিয়ে 
দিয়েছিলেন যে, তানি জুনাগড়ে গিয়েই ভারতে যোগদানের জন্য নবাবের কাছে প্রস্তাব 
করবেন। জুনাগড়ের গভর্নমেন্টও একথা ঘোষণা করেছিলেন যে, কাথিয়াবাড়ের 
অন্যান্য রাজ্য যা করবেন, জুনাগড়ও তাই করবেন। কিন্তু ১০ই আগস্ট তাঁরখে 
জুনাগড়ে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মান্র 
পাঁচ দন আগে জুনাগড়ে ক্ষমতা আঁধকারের জন্য একটা “আকস্মিক বিদ্রোহে'র 
ব্যাপার হয়ে গেল। একদল সিম্ধী মুসলমান হঠাৎ শাসনভার গ্রহণ ক'রে বসলেন, 
শাহ নওয়াজ ভুঙ্ো দেওয়ানের পদ গ্রহণ করলেন এবং নবাবকে তাঁর প্রাসাদের অভ্যন্তরে 
একরকমের বন্দী ক'রেই রাখা হলো । 
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এর আগে সকল পক্ষ থেকেই প্রকাশ্যভাবে এই নশীত স্বীকার ও ঘোষণা করা 
হয়োছল যে, দুই ডোমানয়নের কোন ডোমানয়নে কোন দেশধয় রাজ্যের অল্তভূন্ত 
হবার 'সিম্ধান্ত করবার পূর্ণ ক্ষমতা এবং একমাত্র ক্ষমতা, সেই রাজ্যের নপাঁত তথা 
শাসকেরই থাকবে । রাজন্যের সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে চূড়ান্ত 'সম্ধান্ত বলে স্বাঁকৃত 
হবে। কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে এই কথাও পূর্বেই ঘোষণা করা হয়োছল যে, 
১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ভারত এই নীতি স্বীকার করবেন, তার পরে নয়। ১৫ই 
আগস্ট পর্যন্ত রাজন্যের সদ্ধান্তই চূড়ান্ত সদ্ধান্ত বলে গণ্য করা হবে। যে 
রাজন্য যে ডোমিনিয়নে যোগদান করতে চান, সে ডোমনিয়নে 'তাঁন অবাধে যোগদান 
করতে পারবেন, কিন্তু ১৫ই আগস্টের পূর্বেই তাঁকে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
ক'রে ফেলতে হবে। ১৫ই আগস্টের পরে রাম্ট্রতুন্তর ব্যাপারে রাজন্যের ইচ্ছাকেই 
রাজ্যের ইচ্ছা বলে আইনগত চূড়ান্ত মর্যাদা দেওয়া আর হবে না। ২৫শে 
জুলাইয়ের রাজন্য সম্মেলনে মাউণ্টব্যাটেন ভারতের এই নীতি অনুসারেই রাজন্যদের 
প্রাত জরুরী আবেদন জানিয়েছিলেন যে, আবলম্বে এবং ১৫ই আগস্টের পূর্বেই 
যেন তাঁরা রাম্ট্রভুন্তির ?সদ্ধান্ত ক'রে ফেলেন। তা ছাড়া, রাম্্রভুন্তর 'সদ্ধান্ত করার 
সময় দুটি বিশেষ বাস্তব সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত করার জন্য রাজন্যবর্গকে 
অনুরোধ করোছলেন মাউণ্টব্যাটেন। প্রথম হলো--রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান' 
অনুসারে যে ডোমিনিয়নে যোগদান করতে দেশীয় রাজ্যগুঁল বাধ্য না হয়ে পারেন 
না, সেই অপাঁরহার্য বাস্তবতাটুকু যেন রাজন্যেরা অস্বীকার না করেন। দ্বতীয়, 
রাজ্যের আধকাংশ প্রজা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, সেই বাস্তব তথ্যটর প্রাতও লক্ষ্য 
রেখে রাষ্ট্রভীন্তর সদ্ধান্ত করতে হবে। 

জুনাগড় রাজ্য সমুদ্রের সঙ্গে সংলগ্ন এবং ভেরাবল নামে একাঁট বন্দরও আছে। 
উপকূলের সঙ্গে যুক্ত এক “সমুদ্র-অণ্ল' আছে বলেই জুনাগড় একথাও বলতে 
পারে যে, জলপথে করাচীর সঙ্গে এ রাজ্যের একটা আঁবাচ্ছন্ন যোগ রয়েছে। কিন্তু 
নবাব যাঁদ পাঁকস্থানে যোগদানের চূড়ান্ত 1সদ্ধান্ত করেন, তবে সেটা রাষ্ট্রভুন্ত 
সম্বন্ধে ঘোঁষত, সমার্থত ও স্বীকৃত নীতির সম্পূর্ণ বিরদ্ধে একটা 'সদ্ধান্ত মান্র 
হবে। এর প্রীতাক্রয়াও হবে খুবই খারাপ। প্রথমে কাঘয়াবাড়ের রাজ্যগ্াীলর 
উপরেই একটা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আঘাত পড়বে। 'দ্বতীয়, হায়দরাবাদের 
সঙ্গে সমগ্র আলোচনার প্রচেম্টাই বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, কারণ জুনাগড়ের পাঁকিস্থান- 
ভুন্তর ব্যাপার দেখে হায়দরাবাদের চরমপন্থী মুসালম দল আরও বোঁশ উৎসাঁহত 
হয়ে উঠবে। জুনাগড় সম্বন্ধে সতর্ক না থাকায় ভারতের যে ভুল হয়েছে, 'জিন্বা 
সেই ভুলের মধ্যে তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনের একটা বৃহত্তর সম্ভাবনারও সুযোগের 
ক্ষেত্র দেখতে পেয়েছেন। ভারতে যোগদানে রাঁজ করাবার জন্য জুনাগড়ের উপর 
ভারত গভর্নমেন্ট এ পযন্তি কোন চাপ দেনান। এর পর যখন দেখা গেল যে, 
জুনাগড়ের পক্ষে পাকিস্থানে যোগদানের অভাবিত ব্যাপারটাই সত্য হয়ে উঠতে 
চলেছে, তখন করাচীর কাছেই সরকারীভাবে দু'বার প্রশ্ন প্রেরণ করলেন দিল্লী । 
পাকিস্থানের ইচ্ছাটা কি? 'দল্লী জানতে চেয়েছেন, জুনাগড়ের নবাব পাকিস্থানে 
যোগদানের সিদ্ধান্ত করলে পাকিস্থান কি সে সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন? এ প্রশ্নের 
উত্তর করাচশর কাছ থেকে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। 

মাউণ্টব্যাটেন আজ ইস্মে ও ভি পি'র সঙ্গে জুনাগড়ের বিষয়ে আলোচনা 
করলেন। আমাকেও এরই আলোচনায় ডাকা হয়েছিল। ভি ?প অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
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হয়ে উঠেছেন। মাউশ্টব্যাটেনকে একটা বিষয় বোঝাবার চৈল্টা করলেন 'ভি পি। 
ভি পির ধারণা, বর্তমান অবস্থায় জূনাগড়ের সমস্যার সম্মুখীন হতে হলে সে 
অণ্চলে স্থলবাহনী এবং নৌবাহনণকে প্রস্তুত রাখবার প্রয়োজন দেখা 'দয়েছে। 
ভি পিএ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছেন যে, পাকিস্থান লোকবল ও অর্থবল "দয়ে 
জুনাগড়কে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এই ধারণার উপর ভান্ত ক'রে 
ভি দি একটা কর্তব্যের ও ব্যবস্থার খসড়াও রচনা ক'রে ফেলেছেন। 

আজ সন্ধ্যায় আমি ইস্মের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখলাম, জুনাগড়ের ব্যাপার 
নিয়ে যে উত্তেজনা ও চাণ্চল্য দেখা 'দয়েছে, তাতে 'তাঁনও একটু 'বিচালত হয়ে 
রয়েছেন। সরকারী ইনফরমেশন তথা সংবাদ বভাগ থেকে যে 'রপোর্ট এসেছে, 
সে সম্বন্ধেই তান কয়েকটি কথা বললেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে য়ে, পাকিস্থান 
জুনাগড়ের বন্দর উন্নয়নের জন্য জ্নাগড়কে আট কোট টাকার সাহায্য এবং বশ 
হাজার সোনকের একটি গ্যারিসন রাখবার জন্য সামারক সাহায্য দেয়ার সঙ্কন্প 
করেছেন। ইস্মে বললেন, পাকিস্থান জুনাগড়কে এরকম সাহায্য দিতে সক্ষম, 
এটা একটা ছেলেমানুষী চিন্তা মাত্র। বর্তমানে পাকিস্থান নিজেই যে আর্থক 
অনটনের মধ্যে রয়েছেন, তাতে জুনাগড়কে এরকম সাহায্য দেবার ক্ষমতা পাঁকস্থানের 
থাকতে পারে না। 

নয়াদল্লী, মঙ্গলবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : খবর পেলাম, জুনাগড়ের 
নবাব পাকিস্থানেই যোগদানের [সদ্ধান্তই ঘোষণা ক'রে এবং চুক্তিপন্নে একেবারে 
সরকারাঁভাবে ছাপ মোহর ও স্বাক্ষর 'দয়ে বিশুদ্ধ একটি দাললর্পে সেই টুন্তপন্রকে 
করাচীতে প্রেরণ ক'রে 'দিয়েছেন। কিন্তু এখনো ভারত গভর্নমেন্ট সরকারীভাবে এ 
বিষয়ে নিঃসংশয় হনান। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আবার ইসৃূমে ও ভি 'প'র আলোচনা 
হলো। 'জিন্না কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ রাজনৌতিক কৌশল 'হসাবে জ:নাগড় 
নিয়ে এই কাণ্ড করছেন, ইসূমে সে সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য বেশ সুযীন্তর সঙ্গে ব্যাখ্যা 
ক'রে বললেন। একটা অণ্ণল 'হসাবে জুনাগড় এমন কোন মহামূল্যবান অণ্চল 
নয়। পাকিস্থানের আণ্চালক সুবিধা বা স্বার্থের জন্য জুনাগড় একেবারেই 
নিষ্প্রয়োজন। বরং জুনাগড় পাঁকস্থানের পক্ষে একটা বোঝা মানত, যার জন্য 
পাকিস্থানের আর্ক লোকসান ছাড়া আর কোন 'লাভ' নেই। জুনাগড়কে সামরিক- 
ভাবে রক্ষা করাও পাকিস্থানের পক্ষে অসাধ্য, রক্ষাব্যবস্থার খরচ বহন করাও অসাধ্য। 
তা ছাড়া, ভারতের সীমানার কাছাকাছি এক একটা ছাড়া-ছাড়া ও ক্ষদ্র-ক্ষুদ্র 'মসালম 
অণ্চল' এভাবে পাকিস্থানের ভিতর টেনে নেবার চেম্টা করার ব্যাপারটাকে 'জিন্নার 
মুসালম-প্রীতির ব্যাপার বলেও মনে করা যায় না। কারণ খাস পাকিস্থানের বাইরে 
অর্থাং ভারতের অভ্যন্তরে কম করেও প্রায় চার কোটি মুসলমান সর্বত্র ছাঁড়য়ে 
রয়েছে। চার কোট মুসলমানকেই যাঁদ ভারতের ভিতরে থাকবার জন্য 'জলন্না ছেড়ে 
দিতে পারেন, তবে জুনাগড়ের কয়েক হাজার মুসলমান সম্বন্ধে জন্নার বিশেষ চিন্তা 
করবার কোন যান্ত নেই। সম্পূর্ণভাবেই একটা ক্ট উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি জানা- 
গড়কে পাঁকস্থানের ভিতর টানছেন। জিন্নার লক্ষ্য জুনাগড় নয়, জুনাগড়ের 
সমস্যাকে কেন্দ্রে করে অন্য কোন ক্ষেত্রে দাবণ প্রাতষ্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। 

ইস্মে বললেন, জুনাগড় নিয়ে জিন্না ষে ব্যাপার করছেন, সেটা আসলে হলো 
ভারতকে উত্যন্ত করা এবং একটা ফাঁদে ফেলবার চেম্টা। ভারত জনাগড় সম্পর্কে 
একটা সামারক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেই হবে, এই কল্পনাই 'জিন্নাকে প্রল্ত্ধ 
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করেছে। 'জিন্নার আশা, ভারত জ.নাগড়ে সামারকভাবে হস্তক্ষেপ করলে তান 
আইনগত একটা রাজনোতিক “পয়েন্ট' লাভ করবেন, যার জোরে কাশ্মীর ও হায়দরা- 
বাদের ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে সহজ হবে। 
জন্নার কাছে জুনাগড় আত তুচ্ছ বস্তু। তাঁর লক্ষ্য কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ। 
জুনাগড়ে একটা সমস্যা ঘাঁটয়ে তানি কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্পকে তাঁর আরও 
বড় একটা রাজকীয় পাঁরকজ্পনা সফল করতে উদ্যত হয়েছেন। জ্নাগড়ও সমস্যা 
হিসাবে বস্তুত একটা ছোট হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদের মতোই জুনাগড়ের রাজন্য 
হলেন মুসলমান, প্রজারা আঁধকাংশ 'হন্দু এবং রাজ্যাটও ভারতীয় অণুলে পাঁরবৃত 
একটি অভ্যন্তরবা ভূখস্ড। 

সংবাদপক্রে প্রকাশের জন্য আমি জুনাগড় পারস্থিতি সম্পর্কে একট বিজ্ঞাপ্তর 
খসড়া রচনা করাছ। জুনাগড় সম্পর্কে ভারতীয় দাবীর যৌন্তকতা খুবই সঞ্গত। 
কিন্তু জুনাগড় নিয়ে সংবাদপত্রে যে ধরনের আলোচনা প্রবল হয়ে উঠতে পারে বলে 
আম আশঙ্কা করাছ, এবং সেইজন্য একটি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনেরও প্রয়োজন 
হয়েছে। আমার রচিত বিজ্ঞপ্তিতে সেই সতকতার বাণী আম শুনিয়ে রাখলাম। 
“জুনাগড়ের উপর ভারতের দাবী যাঁদও যুক্তিসহ, কিন্তু সে দাবা প্রাত্ঠার জন্য 
কোনপ্রকার সামাঁরক ব্যবস্থার সাহাষ্য গ্রহণ করলে বিদেশের জনমতে ভারত সম্পর্কে 
যে ধারণা সৃন্টি হবে, সেটা ভারতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে। যতই সঙ্গত 
হোক না কেন, জুনাগড়ের উপর দখল নেবার জন্য সৈন্যবাঁহনী নিয়োগ করলে, 
ভারতের সে আচরণ প্রত্যক্ষভাবে পররাজ্য আক্রমণের একটা সুস্পম্ট উদহারণ বলে 
সর্বত্র ধারণা ছড়িয়ে যাবে।” জনমতের সম্ভাব্য প্রাতাক্য়ার দকে লক্ষ্য রেখে আম 
এই পরামর্শ দিলাম যে, এখন ভারত গভরন্নমেন্টের শুধু সুস্পম্টভাবে এবং সোজা- 
সাজ এই ঘোষণা ক'রে দেওয়া কর্তব্য যে, জুনাগড়ের পাঁকিস্থানভুন্ত ভারত 
গভনমমেন্ট বৈধ বলে স্বাঁকার করলেন না। মান্র এইটুকু ঘোষণা ক'রে রাখলে স্মাবধা 
এই যে, জুনাগড়-সমস্যা নিয়ে পাকিস্থানের সঙ্গে অথবা জুনাগড়ের নবাব ও 
গভরন্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনার সব পথই খোলা রইল, অথচ ভারত গভর্নমেণ্টের 
নিজের বিবেচনা অনুযায়ী যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথেও কোন বাধা রইল না। 

নয়াদল্লী, বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ জুনাগড়-সমস্যা 
আলোচনার জন্য মন্নিসভার বৈঠক হবে। তার আগেই প্যাটেল এবং নেহরুর সঙ্গে 
মাউণ্টব্যাটেনের দীর্ঘ আলোচনা হলো। হ্যান্ত-তথ্য দিয়ে বোঝাবার যতখান শীল্ত 
ছিল মাউন্টব্যাটেনের, তার সবই তিনি প্রয়োগ করলেন। দুই নেতাকে এই একটি 
কথাই বিশেষভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন মাউণ্টব্যাটেন যে, ঝোঁকের মাথায় এমন 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেলা উচিত হবে না, যার ফলে আন্তর্জীতক জনমতের 
সম্মূখে ভারতকে বেকায়দায় পড়তে হতে পারে। পাঁথবীর সকল দেশ ভারতকেই 
দোষাঁ বলে ধারণা করতে অথবা ধারণার সুযোগ পেতে যেন না পারে, সেই 'দিকে 
লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্তব্য। সতরাং, জুনাগড় সম্পর্কে এমন কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্কজ্প ঘোষণা করা উচিত হবে না, যেটা বস্তুত একটা সামারক 
ব্যবস্থা। জুনাগড়ের বিরুদ্ধে এখন সামারক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পাঁথবার 
লোক বুঝবে যে, ভারত পাকিস্থানের অন্তভূন্ত একাট অণ্টল আক্রমণ করেছে। 
ভারতের এই আচরণ বস্তুত 'পররাজ্য আকুমণের ব্যাপার বলেই সর্বত্র ধারণার সৃচ্টি 
হবে। 



১৬৮ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

ইস্্মের অভিযোগের কথাও উল্লেখ করলেন মাউন্টব্যাটেন। 'জন্নার উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে ইস্মে যে ধারণা করেছেন, মাউণ্টব্যাটেনও সেই ধারণা করেছেন। জুনাগড়ের 
সমস্ত ব্যাপারটাই জিন্নার তৈরী একটা ফাঁদ ছাড়া আর 'কছ7 নয়। মাউশ্টব্যাটেন 
বললেন, 'জন্না পৃথ্বীর জনমত লক্ষ্য করে খুব বড় রকমের একটা প্রচারকার্ষ 
চালাবার পরিকল্পনা করেছেন। পাঁথবীর কাছে এটাই 'জন্না প্রমাণিত করতে চান 
যে, পাকিস্থান কত নিরীহ ও দূর্বল এবং এই নিরীহ ও দুর্বল পাকিস্থানের 
নিরাপত্তা আজ হৃদয়হশন ও পররাজ্যগ্রাসী ভারতের আক্রমণে কি ভয়ানকভাবে 
বিনষ্ট হতে চলেছে। জ.নাগড়ের সম্পর্কে কোনপ্রকার সামারক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই 
'জন্না পৃথিবীর কাছে তার পাঁরকল্পিত এই প্রচারকার্য ভালভাবে করবারই সুযোগ 
পেয়ে যাবেন। নেহরু এবং প্যাটেল, দুই নেতারই কাছে মাউণ্টব্যাটেন এই অনুরোধ 
জানালেন যে, গণভোটের দ্বারা রাজ্যের রাষ্ট্রভুন্তির ইচ্ছা নির্ণয় করবার নীতকেই 
এখন ভারত গভনমেন্ট যেন অবলম্বন ক'রে থাকেন। গণভোটেরনীত অক্ষুপ্ন 
রাখলে ভারতের মনোভাবের দুট বিষয় পাঁরচ্কার ক'রেই বলা হয়ে যাবে। প্রথমত, 
এটাই প্রমাঁণত হবে যে, ভারত কোন রাজ্যের প্রজাসাধারণের ইচ্ছার 'বরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা চাপাতে চান না। "দ্বিতীয়ত, মান্র শাসাঁনক সুবিধার জন্য কোন রাজ্যকে 
নিজের রান্ট্ভুন্ত করবার ইচ্ছা ভারত আদৌ পোষণ করেন না। 

নেহরুকে বোঝাতে মাউন্টব্যাটেনের বোৌঁশ দোর হয়নি, বোশ বেগ পেতেও 
হয়ন। কিন্তু প্যাটেলকে বোঝাতে অনেক বেগ পেতে হলো। রাম্টরভুন্তির ব্যাপারে 
বিশেষ একটি নীতি স্থির ক'রে নিয়ে প্যাটেলই এতাঁদন ধরে সব কর্তব্য পালন 
ক'রে আসছেন। এ কাজে প্যাটেল তাঁর মনের সব আগ্রহ ঢেলে 'দয়েছেন। তাই 
জুনাগড়ের ব্যাপার সহ্য করা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন। তিনি আজ দেখতে পাচ্ছেন 
যে, এই জ.নাগড়ই তাঁর নীত ও আগ্রহের উপর একটা আঘাতের মতো এসে পড়েছে। 
যাই হোক, প্যাটেলও শেষ পযন্ত মাউণ্টব্যাটেনের বন্তব্যের যৌন্তকতা উপলাব্ধ 
করলেন। 'জন্নার বর্তমান উদ্দেশ্য ও মনোভাব সম্বন্ধে ইসমের ধারণাকেই বিশেষ- 
ভাবে সমর্থন করলেন প্যাটেল। 

নেহরু ও প্যাটেল উভয়েই একই সঙ্গে গভর্নমেন্ট হাউস থেকে সোজা চলে 
গিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপাস্থত হলেন এবং জুনাগড় সম্বন্ধে তাঁদের বন্তব্য 
শোনালেন। অন্হমান করতে পাঁর, দুই নেতার কাছ থেকে নতুন ধরনের কথা শুনে 
মাল্িসভার অন্যান্য সদস্যেরা অবশ্যই 'বাস্মিত হয়েছেন। নেহরু এবং 
বন্তব্ই শেষ পযন্ত জয়ী হয়েছে এবং তাড়াহনড়ো না ক'রে একটু ভেবে চিন্তে 
চলবার নশীতিই মাল্লিসভা গ্রহণ করেছেন। 

মন্নিসভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, কিছনসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য এবং 
কাথিয়াবাড়ের অন্যান্য ভারততভুন্ত রাজ্যগাঁলর স্থানশয় সৈন্য জুনাগড় রাজ্যের চারাঁদকে 
ভারতীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে। আর ভি 'প যাবেন জুনাগড়ে। পাকিস্থানের 
অন্তভূন্ত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা ক'রে জুনাগড় যে রাজনৌতক জাঁটলতা স্য্ষ্টি 
করেছে, তার পারণাম ও প্রাতিক্রিয়া কি হতে পারে, মান এইটুকুই জুনাগড়ের নবাব 
ও দেওয়ানকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন ভি 'পি। 

নয়াদিল্লশী, শক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : ভারত গভর্নমেন্টের আভাঁথ 
হয়ে লিয়াকৎ এখন এখানে রয়েছেন। নতুন গভরননমেণ্টের নতুন নীতি অনুসারে 



জন্নাগড়ের ছায়া ১৬৯ 

'এই ব্যবস্থা হয়েছে যে, বিদেশ থেকে আগত 'বাঁশম্ট সরকারী আঁতাঁথরা এবার 
থেকে গভর্নর-জেনারেলেরই আঁতাঁথ হয়ে থাকবেন। 

আজ বিকালে বি এল শর্মা, উীল্নি নায়ার ও আম পাঁকিস্থান-পক্ষের কর্ণেল 
মঁজদ মাঁলকের সঙ্গে সংবাদ ও প্রচার সংক্রান্ত 'বষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। 
পূর্ব পাঞ্জাব ও পাশ্চম পাঞ্জাবে সংবাদদাতাদের পক্ষে সংবাদ" সংগ্রহের সষোগ ও 
স্যাবধা আরও উন্নত করা যায় কিনা, এবং উভয় প্রদেশের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের 
জন্য সরকারীভাবে একটা সংযোগ ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়, সেই সম্বন্ধে অনেক 
আলোচনা হলো। এত কথা হলো, কিন্তু এর মধ্যে মাঁজদ মাঁলক একাঁট কথা 
চেপে গেলেন। আজ রান্রেই ডিনারের পর িয়াকৎ এখানে এই গভরননমেন্ট হাউসেরই 
'একাঁট কক্ষে যে বৈদৌশক সাংবাঁদকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এবং সাংবাঁদকদের 
আমন্্রণ করাও হয়ে গিয়েছে, সে ব্যবস্থার 'িন্দবিসর্গও তিনি আমাদের জানালেন 
না। জানলাম অনেক পরে। লোঁড মাউন্টব্যাটেনের কাছে হঠাৎ এই অনুরোধ 
উপাঁস্থত হলো যে, ডিনারের পর আজ রান্রে লিয়াকতের ঘরে বিশজন আঁতাঁথর জন্য 
মদ্য পাঠাতে হবে। লোড মাউন্টব্যাটেন চমকে উঠেছেন এবং ব্যাপার কিছু না 
বুঝতে পেরে আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন যে, এমন অনুরোধের কারণ সম্বন্ধে 
আম কোন খবর রাখ কিনা? 

আম এ রহস্যের উপর কোন আলোকপাত করতে পারলাম না। কিন্তু 
কয়েক 'মানট পরেই 'বি এল শর্মার কাছ থেকে এক টোলফোন পেলাম। খুবই 
উত্তোজতভাবে শর্মা জিজ্ঞাসা করলেন-__লিয়াকৎ আজ রান্রে গভর্নমেন্ট হাউসে 
সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেছেন, এর অর্থ কি? 

এতক্ষণে রহস্য দূর হলো। দেখলাম, মাউশ্টব্যাটেন আঁতাঁথদের নিয়ে 
ডিনার কক্ষে চলেছেন, সঙ্গে নেহরু এবং 'লয়াকংও চলেছেন। আম তৎক্ষণাৎ 
এক টুকরো কাগজের উপর একাট “জরুরী বার্তা, িখে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে 
পাঠিয়ে দলাম। িলখলাম-_শর্মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন। 'লিয়াকৎ একমান্র 
বৈদেশিক সাংবাঁদকদেরই আমন্ত্রণ করেছেন, এটা শর্মার একেবারেই ভাল লাগছে 
না। শর্মার ধারণা, ভারতীয় সাংবাঁদকেরা এই ব্যাপারের সুযোগ নিয়ে আভযোগ 
না ক'রে ছাড়বেন না। ভারতীয় সাংবাঁদকদের বাদ দিয়ে শুধু বৈদেশিক সাংবাঁদক- 
দের সঙ্গে আলোচনার যে ব্যবস্থা িয়াকং করেছেন, তাতে এই অভিযোগ করারই 
সাবধা হবে যে, পাক-প্রধান মন্ত্রী ভারতের গভর্নমেন্ট হাউসকে তাঁর প্রচারকার্ষের 
ঘাঁট 'হসাবে ব্যবহার করছেন।” আম একথাও জানিয়ে 'দলাম যে, যেভাবেই 
হোক, কোন অজুহাতে এই সাংবাঁদক সম্মেলন বন্ধ করতে হবে। 

আমার 'বার্তা-পন্র' পেয়ে মাউন্টব্যাটেন এবং নেহরু ফিছহক্ষণের জন্য পাশের 
কক্ষে গিয়ে বসলেন। ছেলেমানুষের., মতোই আমোদ করার উৎসাহে চণ্ল হয়ে 
উঠলেন মাউন্টব্যাটেন। নেহরকে বললেন মাউন্টব্যাটেন_“আঁম 'ডনারের টেবিলে 
বসেই আলাপে আলাপে লিয়াকতের ইচ্ছা ঘ্যারয়ে দেবার ভার 'নালাম। কিন্তু 
আপনাকেও একটা ব্যবস্থায় রাঁজ হতে হবে। লয়াকং চেয়েছেন শুধদ বৈদেশিক 
সাংবাদকদের সম্মেলন করতে । আম সেই সম্মেলনে ভারতীয় সাংবাঁদকদেরও 
ঢুকিয়ে দিতে চাই। 'লয়াকং এবং আপাঁনি দু'জনেই বিদেশী এবং ভারতীয় 
সাংবাঁদকদের এই যুন্ত-সম্মেলনে আলোচনায় যোগদান করবেন। যাঁদ আপান এ 
ব্যবস্থায় রাজ হন, তবে আমিই সম্মেলনের সভাপাঁত হতে রাজ আছি।” 



১৭০ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

নেহরু এই আমোদজনক পাঁরকজ্পনার কথা শুনে হেসে ফেললেন। সাধারণত 
নেহরুর মুখের উপর একটা বিষাদের ভাবই সর্বদা দেখা যায়, কিন্তু এ প্রস্তাব 
শুনে তাঁর সারা মূখে একটা কৌতুকপূর্ণ আমোদের হাঁস ছাঁড়য়ে পড়ল। 
মাউণ্টব্যাটেনের দিকে চোখের ইসারা ক'রে নেহরু জানালেন, তিনিও রাজ 
আছেন। 

সাংবাদক সম্মেলনও হয়ে গেল। অত্যন্ত সাফল্যপূর্ণ সম্মেলন। আশা করা 
যায়ান, এ সম্মেলনে এমন হদ্যেতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। শান্তির কথা, দুই 
ডোমিনিয়নের মধ্যে মৈন্রীভাব রক্ষার কথা, এমন কি অর্থনীত ও পররাস্ট্রনীত 
সম্পকেও দুই ভোমানয়নের নাঁতগত সামঞ্জস্য রক্ষার কথাও আলোচিত হলো। 

সাংবাদিক সম্মেলনের সময় আধ ঘণ্টা 'পাঁছয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আত দ্ুত 
ভারতীয় সাংবাদকদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তাঁদের আমন্দ্রণ করাও হয়ে 'গিয়োছল। 
শেষ মূহূর্তের এইরকম দ্রুত ব্যবস্থা সত্বেও ডিনারের পর যে সাংবাঁদক সম্মেলন 
হলো, সেটা বস্তুত বলা-নেই কওয়া-নেই ধরনের আকাস্মক একটা ঘরোয়া 
অনূজ্ঠানেরই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। 

বৈদেশিক সাংবাদকদের মনে এই প্রশ্নই সবচেয়ে বোশ প্রবল হয়ে উঠেছে-- 
দুই ডোমিনিয়নের মধ্যেই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা ও আগ্রহ কি এখন 
আর দুই কর্তৃপক্ষের কারও মনে সত্য সত্যই আছে ? 

মাউন্টব্যাটেন আলোচনার আরম্ভেই বললেন-_দুই প্রধান মন্ত্র যে এখানে আজ 
মালত হয়েছেন, তার কারণ এই ষে, দু'জনেরই পক্ষে মিলিত হবার একটা সাধারণ 
ভাত্ত রয়েছে। আম অবশ্য এতখান বাঁড়য়ে বলতে চাই না যে, দুই ডোঁমনিয়ন 
পরস্পরকে সাহায্য করবার বা পরস্পরের উপকার করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। 
দুই গভর্নমেণ্টই এই সত্য উপলাব্ধ করেছেন যে, যাঁদ তাঁরা নিজের নিজের রাম্ট্রেরই 
উপর আপাতত বর্তমানের বিপদ ও সমস্যাগাীলকে দৃঢ়ভাবে আয়ত্তের মধ্যে নয 
আনতে চেস্টা করেন, তবে একটা অরাজক অবস্থার গ্রাসে পড়তে হবে এবং দুই 
রাম্ট্রেই ক্ষাতি হবে। 

নেহরু বললেন_ গত কয়েক মাস ধরে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, সেগ্যাল রাম্দ্রকে 
নানারকমের সমস্যার মধ্যে ফেলেছে সত্য, কিন্তু সেসব সত্তেও দেশের সম্মুখে এখন 
অর্থনোতক সমস্যাই হলো প্রধান সমস্যা। এইসব হা্গামা ও অশান্তির অবসান 
শীঘ্রই কিংবা বিলম্বে একাঁদন হয়েই যাবে, কিন্তু অর্থনোতিক সমস্যাঁট থাকবে । এই 
অর্থনোৌতিক সমস্যার সমাধান আমাদের করতেই হবে, নইলে এ সমস্যা আমাদেরই 
সমাধান ক'রে ছাড়বে । চারাদকে যুদ্ধের সমর্থনেও নানা কথা আলোচিত হতে 
শুনোৌছ। এ আলোচনা নিতান্তই উদ্ভট। যুদ্ধ হলে আমাদের সব উন্নাতির জ্বগ্ন 
ও আশা এক যূগের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। 

'লিয়াকংও স্পন্ট ভাষায় বললেন-_ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার 
আলোচনা করাও নিতান্ত উদ্ভট এবং অবাস্তব। যুদ্ধ হলে ভারত ও পাকিস্থান 
উভয়েরই ভয়ানক ক্ষাত হবে, বস্তুত ধ্বংসেরই 'দিকে এগিয়ে যাবার ব্যাপার হবে। 
পাঁকস্থান পৃথবীর সকল রাম্ট্রের সঞ্গেই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, 
বিশেষভাবে ভারতের সঙ্গে । যাই বলা হোক না কেন, আমরা উভয়েই তো একই 
এর সা আম ভারতের বিরুদ্ধে যৃম্ধের কথা কল্পনাও করতে 

না। 



জুনাগড়ের ছায়া ১৭১ 

নিউ ইয়র্ক টাইমসের বব টার্নবূল নেহরুকে জিজ্ঞাসা করলেন- বর্তমানে 
লোকের মনের ভাব যা হয়ে দাঁড়য়েছে, তাতে মনের অবস্থাকেই একটা সমস্যা 
বলা যায় এবং এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি? 

নেহরু বললেন_উপায় হলো, সব কাজের আগে মন থেকে ভয়ের ভাব দূর 
করা। ভয়ের ভাবই মনের সব 'আশা-ভরসাকে দূর্বল এবং চিন্তাশীন্তকে বিকৃত করে। 
অপরকে ভয় করবার এই বিকার হতে মুস্ত হতে পারলেই আর সব মানাঁসক 
উদ্ত্রান্তি সহজেই দূরীভূত করা সম্ভবপর হবে এবং জীবনযাত্রার স্বাভাবক ও 
সুস্থ নীতগ্ীল আবার জনসাধারণের মধ্যে সাক্লুয় হয়ে উঠবে। 

নেহরুকে আরও তিনটি প্রশ্ন করা হলো।_আপাঁন কি সাঁতাই নিঃসংশয়ে 
সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন যে, আপনার নীতি অনুযায়ী পথে আপাঁন গভর্নমেন্টকে 
চালিত করতে পারছেন? 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট 'ি তাঁদের সাধ্যমতো আপনাকে এ বিষয়ে 
সাহায্য করছেঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, পাঁকস্থান গভর্নমেন্ট তাঁদের 
যথাসাধ্য এবং যথাশান্ত বর্তমানের অশান্তিপূর্ণ অবস্থাকে শান্তিপূর্ণ ও উন্নত 
করার চেম্টা করছেন ? 

নেহর বললেন--ভারতের কোন ব্যাপার, অবস্থা ও ঘটনায় আমি 'সন্তুম্ট' হতে 
পারাছ না। বস্তুত আমি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে একাঁদনও যথার্থ সন্তুষ্ট হতে 
পারনি। অবশ্য, বর্তমানের এই অবস্থা ও অবস্থার অবনাতি প্রাতরোধ করবার 
জন্য আমাদের সবাঁদক দিয়েই চেম্টা করতে হবে। এ চেষ্টার কিছুটা হবে লোকের 
মনোভাব পাঁরবর্তনের চেম্টা এবং দিছন্টা হবে জোর করা। আজ চোখের সম্মুখে 
যে ধরনের ঘটনার আলোড়ন দেখতে পাচ্ছি, সেটা বস্তুত দেশের নম্ন-মধ্যশ্রেণীর 
আ'ধপত্য প্রাতজ্ঞার আলোড়ন। সমাজের এই শ্রেণীই হিটলারকে ক্ষমতার আসনে 
বাঁসয়োছল। সমাজে যখন কোন ঘটনার সংঘাতে প্রচালত ব্যবস্থার ওলট-পালট 
হতে দেখা যায়, তখন সেই পাঁরবর্তনের আবর্তে নানা অন্ভূত ধরনের এক একটা 
শ্রেণীগত স্বার্থবাদ চাড়া 'দয়ে উপরে ওঠবার চেম্টাী করে । এইসব স্বার্থবাদশ শ্রেণীর 
প্রকীতি ও মনোবৃত্ত হয় সম্পূর্ণভাবেই ফাঁসিস্তপল্থী, নয় ফাঁসস্তপল্থার কাছ- 
ঘে'সা। এরাই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। এখানে যেসব ঘটনা 
ঘটেছে, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক 'বিদ্বেষবাদের ব্যাপার অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়। 
সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেই বিদ্বেষের আক্রমণ চলেছে, একথা সত্য। কিন্তু এখন 
একটা নতুন ব্যাপার লক্ষ্য করছি। আক্রমণের রূপ, ভঙ্গী এবং লক্ষ্যই বদলাতে আরম্ভ 
করেছে। এখন হত্যা করার চেয়ে লূঠ করার দিকেই বোশ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। 
শখেরা িখেদের দোকান লুঠ করছে, হিন্দ হিন্দুর সম্পাত্ত এবং মুসলমান 
মুসলমানের সম্পাত্ত লুঠ করছে। একাঁদক 'দয়ে বিচার করলে, এগলকে ঘটনা 
হিসাবে আরও খারাপ এবং মনোবাত্তিরও আরও বৌশ অধঃপতন বলা বায়। কিন্তু 
আর একাঁদক 'দয়ে এটা ভরসারই লক্ষণ এবং ভাল লক্ষণ। বোঝা যাচ্ছে, এ ঘটনা 
মূলত সাম্প্রদায়িক নয়; মূলত শ্রেণীবিশেষের অর্থনোতিক স্বার্থবাদেরই উগ্র 
প্রকাশ। জোর করে অথবা লোকের মনোভাব পাঁরবর্তন কারয়ে এ ধরনের 
অর্থনোতক দ্বন্দ্বের ঘটনাকে আয়ত্তে আনা বৌশ সহজ । এই পল্থাতেই আমাদের 
এখন কাজ করতে হবে। 

ধলয়াকংও নেহরুর এই “থশীসস' মোটামুটিভাবে সমর্থন করলেন। 
প্রদ্ন করা হলো, রাজনৈতিক দলের মধ্যে তরুণ বয়স্ক যারা এভাবে ধূসর 
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কোর্তা' ফাঁসিস্ত দলের মতো হয়ে উঠেছে, তাদের সংযত করার এবং তাদের আঁধপত্য 
প্রাতম্ঠার পথ বন্ধ করার উপায় কিঃ 

লিয়াকৎ বললেন-_মসালম লীগের মধ্যে যারা তরুণ বয়স্ক তারাই এ ধরনের 
সা 

না।। 
প্রশ্ন করা হলো, বর্তমানের বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে সেরে উঠবার জন্য যে অর্থ- 

নৌতক উন্নয়নের প্রচেম্টা অবলম্বন করতে হবে, তার জন্য দুই ডোমানয়ন কি 
বৈদোশক পধাজ এবং বিদেশের কারিগরণ সাহায্য ভারতে আহবান করতে রাজ 
আছেন ? 

নেহরু উত্তর দিলেন-__“আমার দেশের অর্থনৌতক উন্নয়নের !জন্য বিদেশের 
পণঁজ এবং কাঁরগরণ সাহায্য আমার দেশে খাটতে দিতে অবশ্যই আমি রাজ আছ। 
কিনতু বিদেশের কোন কায়েম ন্যার্থ এখানে প্রাতন্টিত হবার সুযোগ দেবনা” 

লিয়াকং বললেন- আমারও এই বন্তব্য। 
৮১৮৮৮৮557 ুত ুরসরুবা 

ডোমিনিয়নের দূই প্রধান মল্ত্রীই বর্তমানের অবস্থা ও ঘটনার 'বিদ্বেষপূর্ণ পাঁরবেশের 
দ্বারা আদৌ আভভূত হনান। তাঁদের চন্তা ও বিবেচনার সস্থতা সম্পূর্ণভাবেই 
অক্ষ রয়েছে। মনোভাবে ও মতবাদে চরমপল্থী উগ্রতা দু'জনের কারও নেই। 
দু'জনেই গঠনধমাঁ দৃন্টিভঙ্গীর মানুষ। পাঁশ্চমের চন্তাধারার দ্বারাই উভয়ের 
প্রাতভা আঁভাষন্ত। দু'জনেরই কিছুসংখ্যক সহকমর্ঁ অবশ্য সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষের 
ব্যাধ হতে আত্মরক্ষা করতে পারেনান। কিন্তু নেহরু ও িয়াকৎ, উভয়েরই যথেম্ট 
প্রাতিরোধশান্ত আছে, সাম্প্রদায়ক ব্যাঁধর বাঁজাণদ এ*দের দু'জনের মনের স্বাস্থ্য 
বকৃত করতে পারোন। 
নয়াদল্লখ, শাঁনবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : পাহাড়গঞ্জের সেই গুলী- 

বর্ষণের ঘটনা সম্বন্ধে একটা তদন্ত হয়ে গিয়েছে। ঘটনার দন সকাল বেলায় দাক্ষণ 
ভারত থেকে একদল মাদ্রাজী সৈনিক দিল্লী এসে পেশছায় এবং পেশছানো মাই 'দল্পশর 
শান্তিরক্ষার কাজে তাদের নিষ্যন্ত করা হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গুলী 
চালাবার ঢালা অর্ডার 'দিয়ে রাজপথে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়োছল। সোনকদের 
অপরাধী মনে করবার মতো কোন য্যান্ত পাওয়া গেল না। 

নিয়মতান্নিক গভন'র-জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের এখন অবস্থা এই যে, একই 
সঙ্গে চাঁরাটি বৃহৎ সঙ্কট সামলাবার জন্য তাঁকে বহ; দাঁয়ত্বের ঝাকি নিতে হয়েছে। 
এ নিয়মতান্মিক গভর্নর-জেনারেলের কাজে বিশ্রাম নেই। নজামের প্রাতানাধ- 
মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে হায়দরাবাদ থেকে মঞ্কটন আজ গভর্নমেন্ট হাউসে 
এসে পেশছেছেন। ইত্তেহাদ আবার গোলমাল করেছে । নজামের উপর আবার 
চাপ দিয়েছে ইন্তেহাদ দল। 

মঙ্কটন নিজামের উপদেষ্টার পদ ছেড়ে 'দিয়ে ইংলন্ড চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করায় ইন্ডেহাদ দল একটু বিচলিত হয়েছে। দল্ল থেকে হায়দরাবাদ ফিরে গিয়ে 
মঙ্কটন যখন 'নিজামের কাউন্সিলকে জানালেন যে, ভারতের সঙ্গে আলোচনার সন্র 
ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে, তখন ইত্তেহাদী মনোভাবে একটু পাঁরবর্তন দেখা 
দিল। আলোচনা ভেঙে গেলে কি বিপদ দেখা 'দতে পারে, সে বিষয়েও মঙ্কটন 
নিজামের কাীন্দিলকে সতর্ক ক'রে 'দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইন্ডেহাদ দল একট; 
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ভীত হয়েই উঠল বোধ হয়। মঙ্কটনের ইংলন্ড চলে যাবার প্রস্তাবে আপাতত 
জানিয়ে ইন্তেহাদ দলই তাঁকে থেকে যাবার জন্য খুব জোর অনুরোধ করেছে। 
ইত্তেহাদ দলই মগ্কটনকে বলেছে_আপাঁন এখন চলে গেলে তার ফল খুবই 
বিপজ্জনক হবে। 

তাই মগ্কটন আবার প্রাতাঁনাধমণ্ডলী নিয়ে 'দল্লী এসেছেন আলোচনার জন্য। 
মাউন্টব্যাটেনের এখনো বশবাস, শেষ পর্যন্ত সবই ঠিক হয়ে যাবে, যাঁদও হায়দরাবাদকে 
সদ্ধান্ত করবার জন্য যে দু'মাস সময় বাঁড়য়ে দেওয়া হয়োছল, তার তন সপ্তাহ 
এর মধ্যেই কেটে গিয়েছে এবং হায়দরাবাদ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণও করোন। 

নিজামের ডেলিগেশনের সঙ্গে আজকের আলোচনা বৈঠকে ভি প'ও যোগদান 
করলেন। 'রাস্ট্রভুন্ত' এবং 'সম্পর্ক-স্থাপন” এই দুশট ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য 
রয়েছে, নিজাম তারই উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সবচেয়ে বোশ। এরকম একটা 
পৃথক ব্যবস্থার প্রীত নিজামের যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়েই ভি 'প 
অনেক কথা বললেন। নিজামের ডেলিগেশন বলছেন, হায়দরাবাদ যাঁদ ভারতের 
রাষ্ট্রভুন্ত হয় তবে রন্তারান্তর ব্যাপার দেখা দেবে। ডোঁলগেশনের আর একটা ভয় 
হলো, হায়দরাবাদ অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে রাস্ট্রভুন্ত 
হতে গেলে বাইরের থেকেও বাধা আসবে। 

মাউণ্টব্যাটেন এবং ভি পি উভয়েই ডেলিগেশনকে বুঝিয়ে বললেন যে, এরকম 
ব্যাপার হলেও ভয়ের কোন হেতু নেই। ভারত গভনমেন্ট সঙ্গত পল্থাতেই কাজ 
করছেন, তাঁদের আচরণে কোন ভূল নেই। তাছাড়া যাঁদ কোন হাঙ্গামা দেখা দেয়, 
তবে তার জন্যেও নিজামের পক্ষে দুশ্চিন্তিত হবার কারণ নেই। হাঙ্গামা দমনের জন্য 
ভারতের সব শান্তর সাহায্য নিজাম যে কোন সময়ে চাইলেই পাবেন। 

নিজামের ডোলগেশন তথা প্রাতীনাঁধমণ্ডলীকে মাউন্টব্যাটেন পাঁরচ্কার ভাষায় 
সতর্ক ক'রে 'দলেন যে, আগামী ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে নিজামকে ভারতের সঙ্গে 
২৩০০ বউ পি 
ছন্ন হয়ে যাবে চূড়ান্তভাবেই, মিটমাটের আর কোন সুযোগ থাকবে না। মাউন্ট- 
ব্যাটেন বললেন, এর ফলে ভারতকে অবশ্যই বিশেষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হবে, 
কিন্তু তার চেয়ে বৌশ ক্ষাত হবে হায়দরাবাদের । 

নিজামের সঙ্গে চুন্তর কতকগ্াল সর্ত ও বিষয়বস্তুর এক তালিকা দাখিল 
করেছেন ডেলগেশন। সর্ত এবং বিষয়বস্তুগ্লি দেখলেই বোঝা যায় যে, দত 
একটা মিটমাট ক'রে ফেলবার মনোভাব বা ইচ্ছার পাঁরচয় তার মধ্যে নেই। সমস্ত 
ব্যাপারটাকে অনিশ্চিত ক'রে রাখার এবং বলাম্বত ক'রে শুধু কালক্ষেপ করবার 
পল্থাই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। শুধু খেলা চলতে থাকুক এবং হার-জিতের কোন 
নিম্পার্তই না হয়, এই তাঁদের ইচ্ছা । 

মঙ্কটন পরে কথাপ্রসঙ্গে মাউন্টব্যাটেনকে তাঁর ব্যান্তগত আঁভমত জানালেন। 
মঙ্কটন বললেন যে, মূলত মাউণ্টব্যাটেনের আঁভমতে এবং তাঁর আভমতে কোন 
পার্থক্য নেই। তাঁর ইচ্ছা, [তান উপয্যস্ত একটা 'ফরমূলা' আঁবচ্কারের চেষ্টা 
করবেন যাতে প্রানটভূত্তি' কথা উল্লেখ না করেও অনাভাবে রাষ্টতুন্তিরই নশীত 
অনুযায়ী প্রধান ব্যবস্থাগুিকে টুন্তপত্রের বিষয়ীভূত করা সম্ভবপর হবে। 
মঞ্কটনের ধারণা, সম্পূর্ণভাবে স্বতন্্, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে থাকবার ও 
চলবার যোগ্যতা হায়দরাবাদের আছে। 
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মণ্কটন জানালেন, যাঁদ ভারত-হায়দরাবাদের আলোচনার সূত্র ছিন্ন না হয়ে যায় 
তবেই নিজাম তাঁকে আরও িছাঁদিন উপদেষ্টার পদে থাকবার জন্য পাঁড়াপণীড় 
করবেন। কিন্তু যাঁদ একটা আপোষের সম্ভাবনা না দেখা যায়, তবে তান আর এ 
পদে নিষুন্ত থাকতে চান না, এ পদে থাকার আর কোন সার্থকতা নেই, প্রয়োজনও 
হবে না। নিজাম এবং তাঁর গভর্নমেন্ট, উভয়েরই মনের কোন 'স্থরতা নেই, মতেরও 
কোন স্থায়িত্ব নেই। তাঁদের নীতির মধ্যে পূর্বাপর কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। 
কখনো এঁদক এবং কখনো ওাঁদক, নানারকম ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে তাঁরা আঁস্থর- 
ভাবে ছুটোছ7টি করছেন। 



বাসভূমির সন্ধানে 

নয়াদিলী, রাববার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গভর্নর-জেনারেলের 
ডাকোটার আরোহণ হয়ে ষোলজনের একটি দল আজ সকাল সওয়া সাতটার সময় 
পালম বিমানক্ষেত্র হতে আকাশে উঠলেন। সমগ্র পাঞ্জাব অণ্চল জ্ড়ে শরাণার্থাদের 
ভ্রাম্যমাণ এক একটি দল প্রাতাদন এঁগয়ে চলেছে-_পূর্ থেকে পাঁশ্চমে এবং পশ্চিম 
থেকে পূর্বে। পাথবীর ইতিহাসে দেশবর্জনের বৃহত্তম ঘটনা এবং বাস্তুচ্যুত 
দুর্ভাগার বৃহত্তম আভযানের রূপ স্বচক্ষে দেখবার জন্য আমরা যাত্রা করলাম। 
লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পদক্ষেপে পাঁড়ত দীর্ঘ চারশত মাইল পথের উপর দিয়ে আকাশ- 
পথে আমাদের বিমান-যাব্রা শুরু হলো। ডাকোটার যাত্রীদের মধ্যে গভর্নমেন্ট হাউসের 
লোক হলো মাউণ্টব্যাটেন-পাঁরবার, ইস্মে, ভের্ন এবং আম। গভনমেন্টের সাক্ষী 

লকহার্ট, এইচ এম প্যাটেল এবং শঙ্কর। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা পাঁণ্ডত কুঞ্জর্, 
যান সম্প্রাত শরণার্থনীতি সম্পর্কে গভরনমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা 
করেছেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন বলে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি 
সময়মতো 'বমান স্টেশনে এসে পেণছতে পারেননি । কুঞ্জরূকে বাদ দিয়েই আমাদের 
ডাকোটা রওনা হলো। পথের এক স্থানে শরণার্থদের দেখবার জন্য আমাদের 
ডাকোটা ভূমি থেকে মাত্র দুশো ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলল। 

আমরা প্রথমে উত্তর-পশ্চিমে ফিরোজপুর ও কুসরের দিকে চললাম। দেখলাম, 
জলনম্ধর এবং লুধিয়ানা অণ্ল থেকে মৃসালম শরণার্থার দল এই সড়ক ধরে পাঁশ্চমে 
চলে বাচ্ছে। রাভ নদীর ব্রিজের মুখে এসে আটকে-পড়া হিন্দ ও 'শিখ 
শরণার্থার সমাবেশ থেকে জনতার একটা প্রবাহ এই সড়ক ধরেই পূবাঁদকে অগ্রসর 
হয়ে চলেছে। পার হলাম কল্লানুর, ?হসারের উপর দিয়েও চলে গেলাম। রাঁববারের 
এই শান্ত সকালবেলার শান্ত অটুট হয়ে আছে বলেই মনে হলো। কোথাও 
আক্রমণের বা আতঙ্ক-চাণ্ল্যের ব্যাপার দেখা গেল না। 

ভাটিপ্ডার রেল-জংশনের নিকটে পেশছেই বিপর্যয়ের চিহ্ন প্রথম লক্ষ্য করলাম। 
দু"ট দ্রেণ দাঁড়য়ে রয়েছে, 'কল্তু ট্রেণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষ 'দিয়ে মোড়া 
দীর্ঘাকার ও সার্পল কোন বস্তু যেন পড়ে রয়েছে। ইঞ্জিনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
আঁকড়ে ধরে রয়েছে শরণার্থীরা। ফিরোজপুরে পেশছেও এই ধরনের মনুষ্যদেহে 
আবৃত একটি ট্রেণকে চলমান অবস্থায় দেখলাম। রাঁভ নদীর কাছাকাছি যতই 
এঁগয়ে আসাছ ততই বোশ ক'রে চোখে পড়ছে, কি বিরাট মানুষের স্রোত, কত 
ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে এসে 'মালত হচ্ছে এবং এখান থেকেই আবার একমুখী হয়ে 
পূ্বাঁদক্প্রান্ত লক্ষ্য ক'রে চলেছে। 

হাঙ্গামার প্রথম দিকেও লোক ঘর ছেড়ে এবং স্থান ছেড়ে চলে 'গিয়েছে। কিন্তু 
সে যাওয়া আর আজকের যাওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথম দিকে 
যারা ঘর ছেড়েছে, তারা এই ধারণা নিয়েই গিয়েছে যে, শান্তি দেখা দেবার পর আবার 
তারা ফিরে আসবে। কিন্তু, আজ এরা চলে যাচ্ছে চিরকালের মতো চলে যাওয়ার 
জন্যই, আর ফিরে আসবার আশা রাখে না, ইচ্ছাও নেই। 



১৭৬ ভারতে মাড়ন্টব্যাটেন 

ক্ষান্তিহীন ও আবাচ্ছন্ন প্রবাহের মতো শরণার্থ জনতার ধারা যেন এক 
অন্তর্ধানের আবেগে এগিয়ে চলেছে । কোথাও ফাঁক নেই। মাঝে মাঝে এই ধারা 
শীর্ণ হয়ে এসেছে, কিন্তু তার পরেই আবার ফে'পে উঠেছে নর-নারী-শশন-বন্ধ, 
পশ্ ও গো-শকটের ভিড়ে। রাঁভর 'ব্রজ 'বাল্লোকি হেড'-এ শরণার্থীর দলগ্বাল 
এসে যেন থমকে বসে পড়েছে। দেখে মনে হয়, যেন যাযাবরদের বিরাট একটা 
সামায়ক ডেরা। ব্রিজ পার হতে অস্বাবধা এবং বাধা আছে। অনেকে তাদের 
গরু-বাছ্রও সঙ্গে নিয়ে এসেছে, কিন্তু কতজনের পক্ষে গরু-বাছুর পার ক'রে 'নিয়ে 
যাওয়া সম্ভব হবে জান না। হলেও খুব কমসংখ্যকেরই সে সৌভাগ্য হবে। এরই 
মধ্যে ব্রিজের ভারবহন যোগ্যতা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ৰ 

িরোজপুর থেকে আবার 'দল্লশীর দিকে ফিরলাম। দেখতে পেলাম, লাহোর- 
লায়ালপুর সড়ক ধরে মুসালম শরণারথন্র দল চলেছে । অমৃতসর এাঁড়য়ে যাবার 
জন্য অনেকখাঁন ঘুরে ভিন্ন পথে বিপাশা পার হয়ে শরণার্থীরা এইখানে এসে 
পেশছেছে। শরণার্থীদের এই ভ্রাম্যমাণ দলটি দৈর্ঘয প্রায় প'য়তাল্লিশ মাইল 
হবে। 

দেখা, হলো ইতিহাসের এক সুবৃহৎ দেশবর্জনের রূপ, সমগ্র রুপ নয়, আত 
সামান্য একটি অংশ মানত্র। আমাদের হিসাব অনুযায়ী আজকের পথের এই 
শরণার্থদের সংখ্যা হবে পাঁচ লক্ষের উপর। এক জায়গায় এমন দৃশ্যও দেখলাম-_ 
পাশাপাশি প্রায় গা ঘেসেই মুসালম শরণার্থীর এবং অমুসলমান শরণার্থর দল 
দুই বিপরীত দকে হেটে চলেছে । কিন্তু কোন সংঘর্ষ বাঁধছে না, নিজের নিজের 
গন্তব্যের দিকেই সবাই ব্যস্তভাবে চলে যাচ্ছে। শুধু সীমানা ছাঁড়য়ে দরান্তরে 
চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন আবেগের তাড়না বোধ হয় তাদের মনে এখন 
আর বড় বোঁশ নেই। 

নয়াদল্ী, সোমবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : নেহরু এবং 'লিয়াকৎ, 
দু'জনের কাছ থেকেই আমরা এর আগের আলোচনার সময় জানতে পেরোছি যে, 
প্রথম দিকে তাঁরা দুজনেই সমস্ত আঁধবাসী অপসারণের অথবা 'বানিময়ের বিরুদ্ধেই 
প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু এই নীতি আর অটুট রইল না, অটুট রাখা সম্ভবপর 
হলো না। ঘটনা এমন রূপ গ্রহণ করেছে যে, সমগ্রভাবে মাইনারাটিকে চলে যেতে 
দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। 

আজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চারটি আক্রমণের রিপোর্ট এসে পেশছেছে। সবই 
শরণার্থ ট্রেণের উপর আক্রমণের ব্যাপার। দুপট ঘটনা হয়েছে জলন্ধরে বিপাশার 
ব্রিজের কাছে মুসালম শরণার্থীদের উপর। দুপট ঘটনা হয়েছে লাহোর অণ্চলে 
অমহসলমান শরণার্থীদের উপর। এই ধরনের [হংশ্রপশুসুলভ ক্রিয়াকলাপের 
বিরুদ্ধে কঠোর ও জরুরা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পকেই আজ জরুরশ কমিটির 
সকালবেলার বৈঠকে আলোচনা হলো । 

লিয়াকৎ সোঁদন 'দল্লীতে শরণার্থী ট্রেণ সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর অভিযোগের 
প্রমাণ হিসাবে কয়েকাট তথ্য উল্লেখ করোছিলেন। তিনি বলোছলেন, একট ট্রেণ 
ভারত থেকে দৃ"হাজার মুসলমান নিয়ে রওনা হয়োছল, কিন্তু পাকিস্থান পেশছবার 
পর দেখা গেল, দ্রেণে সাতশত লোক আছে। তিনি আর একটি ঘটনার উল্লেখ 
করোছিলেন। . ভারত থেকে পাঁকিস্থানগামণী মুসলমান শরণার্ঁদের একটি ট্রেণের 
যালপশরা তিন দিনের মধ্যে এক ফোঁটাও জল পায়নি। এই ধরনের নিদারুণ কাঁহন” 



বাসভুমির সন্ধানে ১৭৭ 

অনেক শোনা যায়, কিল্তু মূশীকল এই যে, এর সত্যতা প্রমাণিত করবার মতো [নর্ভর- 
যোগ্য তথ্য কেউ উপাঁস্থত করতে পারেন না। একটা নিদারুণ কাঁহনধ বলে দিলেই 
হলো, সেটা সত্য বলে বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত আর হয় না। লাভের মধ্যে এই 
হয় যে, এই কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে নানা গুজব ছাঁড়য়ে পড়ে এবং 'হংসা ও 
বিদ্বেষের আগুন আরও বোঁশ ক'রে শিখায়িত হতে থাকে। 

একটা ভরসার বিষয় এই ষে, যুস্তপ্রদেশ এবং পূর্ব পাঞ্জাব গভরননমেন্ট হাঙ্গামা 
ও বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য তাঁদের সঙ্কল্পে ও আচরণে দৃঢ়তার প্রমাণ দিতে আরম্ভ 
করেছেন। হাঙ্গামাকারী গ্রামগ্ঁলর উপর পাইকারী জারমানা ধার্য করা হচ্ছে 
এবং চাক্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে জাঁরমানা আদায় করাও হচ্ছে। রাঁত্রকালে ট্রেণ চলাচল 
বন্ধ ক'রে দেবার প্রস্তাবও তাঁরা চিন্তা করছেন। ট্রেণের যাব্ীদের রক্ষা করার 
জন্য ্ রেণের সত্গেই ছোট ছোট সৈন্যদল দেওয়া হচ্ছে। একটি ট্রেণ-আক্রমণের ঘটনার 
বিবরণ সম্প্রীতি পেয়েছি। মুসালম শরণার্থীদের একটি ট্রেণের উপর আব্লমণ 
হয়েছিল, মাত্র জনকয়েক 'হন্দু আঁফসার এবং চৌধাঁট্রজন 'হন্দু সৈনিক প্রবলসংখ্যক 
আক্রমণকারী জনতার বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে হাতাহাতি লড়াই করেছেন। 

আজকের জরুরী কমিটির বৈঠকের আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন 'ভাবষ্যতে'র কথা 
তুললেন। লক্ষ লক্ষ শরণার্থা' আসছে এবং এই আগমনের ব্যাপারও একাঁদন শেষ 
হবে। কিন্তু তারপর কি হবেঃ অশান্ত দমনের কাজকেই এখন অবশ্য সবার 
আগের কাজ বলে মনে করা হয়েছে এবং কাজও হচ্ছে। অশান্তিও একাদন 'মটে 
যাবে, কিন্তু তার পরে কোন্ কাজ সবচেয়ে বৌশ কঠিন ও গুরত্বপর্ণে হয়ে দেখা 
দেবে ? 

বস্তুত শরণার্থদের বসাঁত সম্পাক্তি সমস্যাটাই এই সময় মাউণ্টব্যাটেনের 
চিন্তায় দেখা 'দিয়েছে। ভবিষ্যতের ?দকে লক্ষ্য রেখেই এখন থেকে ব্যবস্থার সত্পাত 
করতে হবে এবং পুনর্বাসনের বৃহৎ দায়ত্বাট স্মরণে রেখে শরণার্থীদের রালফ 

ফেলা প্রয়োজন। ভাবষ্যতের দিকে এবং সমস্যার বৃহত্তর স্বরূপের দিকে লক্ষ্য 
' রেখেই সমস্ত ব্যবস্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা কর্তব্য। আর একটি কথা স্মরণ 
কারয়ে দিলেন মাউশ্টব্যাটেন। শরণার্থীর বসাঁতর সমস্যাকে নিতান্তই পূর্ব পাঞ্জাব 
ও "দিল্লী প্রদেশের সমস্যা বলে মনে করলে ভুল হবে এবং নিছক প্রাদোশক উদ্যোগে 
প্রদেশের মধ্যেই শরণার্থীর স্থান ক'রে দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সর্ব- 
ভারতাঁয় 'ভীত্ততে সমস্যা সমাধানের পাঁরকল্পনা ও ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। 

আরও একাঁট কথা। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, বর্তমানের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা 
এবং অশান্তি দমন করা হয়ে গেলেই যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে স্বানশ্চিত 
হওয়া গেল, এরকম ধারণা করার কোন হেতু নেই। সাম্প্রদায়ক অশান্তি কেটে 
যাবার পর নতুন ক'রে নতুন ধরনের অশান্তি দেখা দিতে পারে, যাঁদ শরণার্থীদের 
সম্পর্কে বসাঁতর একটা সুব্যবস্থা না ক'রে ফেলা যায়। শরণার্থীরা লক্ষে লক্ষে 
আসছে, কিন্তু তারা যাবে কোথায়? কোন্ দিকে? কোথায় তারা ঠাঁই নেবে? 
এলোমেলোভাবে, যার যেখানে খুঁশ সেখানেই কি শরণার্থীরা জায়গা ক'রে নেবে 
এই ধরনের শৃঞ্খলাহশীন অবস্থায় প্রদেশের সর্ব শরণার্থীদের যে শত শত 
উপানিবেশ দেখা দেবে তাদের অর্থনৌতিক অসহায়তা একেবারে চরম হয়েই উঠবে 

৯. 



১০৮ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

এবং সে দদর্দশায় তাদের উপর চোরাবাজারী, দ্বনীত, শোষক এবুং প্রবপ্ণকেরই 
আধিপত্য প্রবল হয়ে উঠবে। | 

মাউণ্টব্যাটেন যে সমস্যার কথা বললেন, পাঁথবশীর হীতহাসে কোন গভরননমেন্টকে 
তার চেয়ে বৃহৎ ও দূরুহ প্রশাসাঁনক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। আর কয়েক- 
দনের মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমানা পার হয়ে শরণার্থঁদের পণ্চাশ মাইল দীর্ঘ 
একাঁট পায়ে-হাটা দল ভারতীয় অণুলে প্রবেশ করবে। পাশ্চম পাঞ্জাবের উর্বর 
শস্যশালী 'এ*ব্যের অণ্ুল' ছেড়ে তারা নতুন অণ্চলে আসছে, যেখানে শুধু প্রাণের 
ধনরাপত্তা ছাড়া আর কোন এশবর্য তাদের জন্য অপেক্ষা করছে না। 

মাথাই বললেন, তাঁর মতে প্রথম ছয় মাসের সমস্যাই সবচেয়ে বশ কঠিন হয়ে 
উঠবে। ভারতে পেশছানো মানত শরণার্থীদের সাঁরয়ে নিয়ে জায়গা দেবার ব্যবস্থা 
এবং ছয় মাসের জন্য খাওয়াবার ব্যবস্থা, এইটুকু এখন করতে পরের 'দকের 
সমস্যা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মাথাই বললেন, ভাবষ্যতে থায়ীভাবে বসাতি 
কাঁরয়ে দেবার পাঁরকজ্পনা সফল ক'রে তোলা বর্তমানের কাজের তুলনায় অনেক সহজ 
হবে বলেই তাঁর ধারণা । 

মাথাই জিজ্ঞাসা করলেন- পাঁরত্যন্ত ক্ষেতের ফসল তোলবার জন্য ' ব্যবস্থা 
করা হয়েছে? 

শনয়োগণী বললেন, শরণার্থীদের অনেকেই নিজের থেকেই শস্যপূর্ণ ক্ষেতগীল 
দখল নিতে আরম্ভ করেছে । ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রায় পণ্চাশ হাজার শরণার্থী 
চারাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়েছে এবং ফসলও তুলছে। নয়োগন জানালেন যে, তান 'যৌথ 
আবাদে'র ব্যবস্থা করার জন্য একটা পাঁরিকজ্পনা তৈরী করছেন। 

মাউণ্টব্যাটেন স্মরণ কাঁরয়ে দলেন-__কিন্তু গতকালই শরণার্থীদের যে কনভয়টিকে 
পথে দেখে এলাম, তারা এসে পড়ল বলে। এদের সংখ্যা দু'লক্ষের কম নয়। এদের 
খাওয়াবার ব্যবস্থা করাই আপাতত সবচেয়ে আগের প্রয়োজন । 

প্যাটেল বললেন, পূর্ব পাঞ্জাবে তিন মাসের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য আছে। কিন্তু 
এই খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন করাই আসল কাজ । 

এইভাবেই আলোচনা চলাছিল। ইসূমে আমাকে কানে কানে বললেন- এ আলোচনা 
এখানে না হয়ে প্রধান মল্লর সভাপাতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকেই হওয়া উঁচত। 

অবশ্যই উঁচিত। কিন্তু আমার ধারণা কোন্ কাজ আগে এবং কোন্ কাজ পরে, 
এবং কোন ব্যবস্থাকে 'জরুরী” পদ্ধাঁততে প্রবর্তন করতে হবে, সে 'বষয়ে আলোচনা 
করতে হলে মাউণ্টব্যাটেনের উপাস্থাতি এবং পরামর্শের 'িশেষ প্রয়োজন আছে। 

নয়াদল্লশী, মগ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজকের সব ব্যাপারের 
মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, কমনওয়েলথের কাছে 'জন্নার আবেদন। ভারত ও 

1বরোধে হস্তক্ষেপ করার জন্য কমনওয়েলথকে অনুরোধ করেছেন 'জিল্লা। 
নেহরু শান্ত-সংঘত ভাষায় রাজনশীতিজ্ঞেচিত একা প্রত্যুন্তরও 'দিয়েছেন। 

এর আগে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোন বড় পাঁলাঁস গ্রহণের ব্যাপারে 'জন্নাকে যেভাবে 
একটা সময় বেছে নিতে দেখোছি, আবার তাই দেখলাম। তান খুব ভেবে-চিন্তে 
ঠিক ক'রে রেখোঁছলেন যে, এই সময়েই কমনওয়েলথকে উদ্দেশ্য ক'রে একটা আবেদন 
ছাড়তে হবে। ্রাটশ মাউণ্টব্যাটেন ভারতের নিয়মতান্মিক গভর্নর-জেনারেল হয়েও 
জরূরশ কাঁমাটর ভার নিয়ে যেসব কাজ করছেন, তার মধ্যে 'র্াটশে ও ভারতে 
আতিরিস্ত ঘাঁনষ্ঠতার একটা প্রমাণ দেখতে পেয়েছেন জিন্লা। সুতরাং জিল্লার পক্ষে 



বাসভূঁমর সন্ধানে ১৭৯ 
রা 

কুপ্রচারকার্ধ আরম্ভ করার এই তো সুযোগ। 'কিছাঁদন থেকে বৈদোশক সংবাদ- 
দাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত 'িপোর্টেও জেনোছ যে, পাঁকস্থানের সংবাদপন্রগুলিতে 
'ব্রাটিশবিরোধী মনোভাব এবং মন্তব্য নতুন ক'রে উলে উঠেছে। ভারতীয় সংবাদ- 
পন্লগলির সমালোচনাতেও যে অভ্যস্ত একটা রীত দেখতে পাই, পাকিস্থানের 
কাগজগীলও সেইরকমই রীত গ্রহণ করেছে। পাকিস্থানের সংবাদপন্র বলতে 
আরম্ভ করেছে, বর্তমানের সব অশান্তির মূলে রয়েছে ব্রিটিশ-বোনয়া মিতালী । 
পাকিস্থান? পান্রকা একথাও বলছে যে, ভবল গভর্নর-জেনারেলাগাঁর করবার সুযোগ, 
না পেয়ে মাউন্টব্যাটেন ক্ষুব্ধ হয়েছেন। লক্ষ্য করবার 'বষয়, পাঁকস্থানের কর্তৃপক্ষ 
পাকিস্থানী পান্রকার এই সব মন্তব্যের প্রাতবাদ করছেন না। সামান্যসংখ্যক ব্যান্ত 
ও পীন্রকাকে বস্তুত পাকিস্থানের জনমত গঠনের পূর্ণ সূযোগ তাঁরা 'দচ্ছেন। 

কিন্তু আম এটা ভাল ক'রেই বুঝতে পারাছ যে 'জন্না ভুল করছেন। তাঁর 
আবেদনে কমনওয়েলথের 'বাঁভন্ন গভনমেস্টের রাজধাননর প্রধান দপ্তরে একটা 
অস্বাস্তর ভাব দেখা দেবে মান্র, তার বোশ কিছ নয়। চাল চালতে গিয়ে ীজন্না 
বড় বোৌশ হাত ঘোরাচ্ছেন, তাতে চাল ফসকেই যাবে। 

এঁদক থেকেও একটা ভুল হয়ে যাবে বলে আমার ভয় হচ্ছে। জুনাগড়ের 
ব্যাপার নিয়ে ভারতও পাকিস্থানী ধরনের ভুল ক'রে ফেলতে পারেন, এরকম 
সম্ভাবনাও দেখছি। নবনগরের জামসাহেব এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর 
বিবৃতিতে বড় বোঁশ লড়াইয়ের উৎসাহ দেোঁখয়ে ফেলেছেন। জুনাগড়ের সমস্যা 
সমাধানের নীত বর্ণনা করতে গিয়ে তান 'অশনাক্কিয়তা, এবং 'আস্তিন গুটিয়ে 
দাঁড়াবার, প্রয়োজনীয়তার কথা খুব জোর 'দয়ে বলেছেন। 
অমৃতসরের অবস্থা এখনো খুবই খারাপ। কলেরা দেখা 1দয়েছে, এবং 

ট্রেণের উপর আক্রমণের ব্যাপারও চলছে। গতকাল কাঁমাটর বৈঠকে 'সদ্ধান্ত করা 
হয়োছল যে, সব ট্রেণ ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, অমৃতসর হয়ে কোন ট্রেণ নিয়ে 
যাওয়া হবে না। আজও আবার এই ট্রেণ সম্পর্কেই আলোচনা হলো। মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন নেহরু । গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে নেহরদ সংস্পল্ট- 
ভাবেই কাঁমাটর সিদ্ধান্ত সমর্থন ক'রে জানিয়ে দলেন যে, অমৃতসর দিয়ে কোন 
ট্রেণ আর 'নিয়ে যাওয়া হবে না। 
অমৃতসরের সঙ্গে টোৌলফোনে কথা বলাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সংবাদ 

পেয়োছ, দু'জন 'বাঁশস্ট শিখ নেতা__তারা সং ও উধম সং, সাম্মলিতভাবে এক 
শাঁন্তআবেদন' প্রচার করেছেন। মাউণ্টব্যাটেন এবং গভনমেন্টও এই 'শান্তি- 
আবেদনের সংবাদ শুনে খুবই খাঁশ হয়েছেন এবং বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করছেন যে, 
এই আবেদন যেন আঁত দ্বুত এবং খুব বোশ ক'রে প্রচার করা হয়। এই আবেদনে 
ি বলা হয়েছে, তাই জানবার প্রয়োজন ছিল। এসোনসিয়েটেড প্রেস অনেক চেষ্টা 
ক'রেও টেলিফোনে কোন সংবাদই সংগ্রহ করতে পারেনীন। অনেক চেষ্টার পর 

- শেষ পরযল্তি সফল হলাম। টোলফোনে অমৃতসরকে পাওয়া গেল। এসোসয়েটেড 
, প্রেসের স্থানীয় সংবাদদাতাদের কাছ থেকে আম 'শাঁল্ত-আবেদনে'র বন্তব্য সংগ্রহ 
করলাম। 

অদ্ভুত 'শাঞ্তি-আবেদন'! নারী এবং শিশ্দদের উপর ঘৃণ্য আক্রমণের বিরদ্ধে 
মুন্তকণ্টঠে নন্দা জ্ঞাপন ক'রে এই আবেদনে সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে ঘোষণা 
করা হয়েছে যে-.“আমরা মুসলমানদের বন্ধৃত্ব চাই না, কোনকালেও মুসলমানদের 
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সঙ্গে আমাদের আর বন্ধৃত্ব করতে হবে না। আমাদের হয়তো আবার লড়াই করতেই 
হবে, কিন্তু আমরা 'নিজ্কলঙ্ক হাতে লড়বো। এ লড়াইয়ে পুরুষ মানুষের মতো 
শুধ পুরুষ মানুষকেই হত্যা করা হবে।” 

নয়াদল্লী, বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ জরুরী কমিটির 
বৈঠকে শরণার্থধদের অপসারণের ব্যবস্থা সম্পর্কে আবার আলোচনা হলো । 

চৌট্র প্রস্তাব করলেন- সবচেয়ে আগে দিল্লী শহর থেকে শরণারথদের সরাতে 
হবে।' বাইরে থেকে শরণার্থীদের দলগুলিকে 'দিল্লশীতে আর প্রবেশ করতে দেওয়া 
চলে না। 

নেহরু বললেন, পূর্ব পাঞ্জাবের নতুন রাজধানীর জন্য শহর নির্মাণের কাজ 
দ্রুত আরম্ভ করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, শরণার্থাদের মধ্যে বহু সংখ্যক বিস্তবান 
লোকও আছেন, যাঁরা নতুন রাজধানণ অঞ্চলে যেতে চাইবেন। 

বাস্তববাদী প্যাটেল বললেন_সবার আগে ট্রেণগদীলকে টাল করার ব্যবস্থা 
করতে হবে এবং শরণার্থীদের শাঁবরগঁল খাল করতে হবে। ' প্যাটেলের মতে, 
শরণার্থীদের এক-একাঁট শাবর হলো বিক্ষোভ ও অসন্তোষের এক-একাঁট আড্ডা । 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, দ্রেণ চাল করার চেয়েও বোঁশ প্রয়োজন হয়েছে শরণার্থী 
দের পায়ে-হাঁটা দলগ্ীলকে তাড়াতাঁড় সাঁরয়ে নিয়ে আসা ও সাঁরয়ে নিয়ে যাওয়া । 
পথে বহু স্থানে শরণার্থীদের দল থেমে রয়েছে। এই দলগীলকেই চালু করা 
সবার আগের কাজ। 

এই প্রসঙ্গে হাঙ্গামা দমনের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও উল্লেখ করলেন মাউন্টবাটেন। 
বললেন, এখনো হাঙ্গামা করার দিকে বেশ ঝোঁক রয়েছে এবং হাঙ্গামা হয়েই 

চলেছে । আইন এবং শৃঙ্খলাকে এতটা অবাধে তুচ্ছ করার সুযোগ দেওয়া চলতে 
পারে না। জনসাধারণকে নাগারক জীবনের দায়ত্ব সম্বন্ধে সচেতন করাতেই হবে। 
এই হাঙ্গামার সম্পর্কে কারও বিরুদ্ধে হত্যা ও আগুন লাগাবার আঁভযোগে একটা 
মামলা বা বিচারের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হলো না। এতাঁদন ধরে যে বিখ্যাত 
গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতার কথা শোনা গিয়েছে, সেই গোয়েন্দা বিভাগেরই বা 'ি 
দশা হলোঃ এই 'বিভাগাঁট একেবারে অকেজো হয়ে গেল কেন? মাউন্টব্যাটেন 
প্রশ্ন করলেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই 'দিক 'দয়ে ব্যবস্থার উন্নাতি করার 
জন্য আজ পর্যন্ত কি চেষ্টা হয়েছে ? 

একটা খারাপ খবর শুনে মাউণ্টব্যাটেন খুবই দুশ্চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। 
ভারতীয় বাঁহনীর '্রাটশ আফসারদের মনের অবস্থার কথা এবং তাঁদের সম্পর্কে 
স্থানীয় মনোভাবের পাঁরচয় নানা সূত্রে জানতে পেরেছেন মাউন্টব্যাটেন। 'ব্রটিশ 
আফসারেরাও এই হাঙ্গামায় শান্তিরক্ষার কাজে ভারতীয় সৈন্যের সঙ্জোই নিযুত্ত 
রয়েছেন। বিশেষ বাধা ও অস্াবধার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে । নিজেদের 
বিবেচনা মতো কাজ করবার “সামারক' ক্ষমতা এখন তাঁদের নেই। হাঙ্গামা দমনের 
কাজে জনসাধারণও তাঁদের সমর্থন করেন না। এই অবস্থায় ভারতীয় বাঁহনশীর 
'ব্রাটিশ অফিসারদের মনে এই ধারণাই হয়েছে যে, তাঁদের কৃতিত্বের কোন মূল্যই 
কেউ দিচ্ছেন না_না গভনমেন্ট না জনসাধারণ। ভাল কাজ ক'রেও তাঁরা কোন 
প্রশংসা পাচ্ছেন না। 

মাউপ্টব্যাটেন এবং ইস্মে উভয়েই নেহরদ এবং 'জিন্নাকে িশেষভাবেই এই 
অনুরোধ অনেকবার করেছেন যে, ব্রিটিশ আঁফসারদের কাজের প্রশংসা ক'রে নেহরু 
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এবং 'জন্না দুজনেই যেন বিবৃতি দেন। প্রত্যুত্তরে 'জিল্না পারচ্কার জানয়ে দিয়েছেন 
যে, গত ১৩ই আগস্ট করাচীতে ভোজসভায় তিনি 'ব্রিটশের সম্পর্কে যে আঁভনন্দন 
ভেরাজা মলির কার নারাটা রগ ব্রিক হানার 

| 

কিন্তু এ ব্যাপারও একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। সমস্যাকে আরও কঠিন এবং 
জাঁটল করে তুলেছে 'বাশম্ট ভারতীয় 'িবারেল নেতা পণ্ডিত কুঞ্জরূর একাঁট 
বিবৃতি। কুপ্জর বলেছেন যে, যাঁদ ভারতীয় বাহিনীর 'ব্রাটশ আফসারেরা দুই 
সম্প্রদায়ের সম্পর্কে নিরপেক্ষ মনোভাব রক্ষা ক'রে কাজ করতেন, তবে পূর্ব পাঞ্জাবের 
হাঙ্গামা আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হতো। কুপ্জরু একেবারে একাঁট ঘটনার কথা 
প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ ক'রে র্রটিশ আঁফসারদের 'বরুদ্ধে আঁভযোগ করেছেন। 'তাঁন 
বলেছেন, গত আগস্ট মাসের শেষে 'শেখপুরা হত্যাকাণ্ডে যে এতগ্যীল মানের 
প্রাণ গেল, তার জন্য দায়ী হলেন ভারতীয় বাহিনীর জনৈক ব্রাটশ আঁফসার। এই 
আফিসার ইচ্ছা ক'রেই হত্যাকাণ্ড নিবারণের চেষ্টা করেন]ুন। 

কুঞ্জরূর বিবৃতি দেখে মাউণ্টব্যাটেন তখুনি টোলফোনে নেহরুকে জানালেন যে, 
এই ভয়ানক আঁভযোগের সবই মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং অবমাননাকর। যাঁদ 
আঁবলম্বে এই আঁভযোগের প্রাতবাদ ও খণ্ডন না করা হয়, তবে ভারতীয় বাঁহনীতে 
কাজ করা 'ব্রাটশ আঁফসারদের পক্ষে অসহনীয় এবং অসম্ভব হয়ে উঠবে। | 

নেহরদ প্রাতশ্রাত দলেন যে, তান এ 'বষয়ে আত শীঘ্র একটি বিবৃতি 
দেবেন। গান্ধী আপান্ত ক'রে বললেন, নেহরুর বিবৃত নয়, কুপ্রূর বিবৃতি চাই। 
স্বয়ং কুঞ্জরুই যাঁদ একটি বিবৃতি দিয়ে এ আঁভযোগ প্রত্যাহার করেন, তবেই সব 
দিক 'দয়ে ভাল হয়। 

এ প্রস্তাবে ইস্মে সন্তুষ্ট হলেন না। ইস্মে বললেন, আঁভযোগ প্রত্যাহার 
ক'রে কুঞ্জরু যাঁদ একটি বিবৃতি দেন, তবে তাতে শুধু ভারতাঁয় জনমতের সন্দেহ 'মিটে 
যাবে। ইসৃমের মতে, এটা ভারতাঁয় জনমতের দাবা মেটাবার প্রশ্ন নয়, এটা ব্রিটিশ 
জনমতের দাবী মেটাবার প্রশ্ন। সেই দিক 'দিয়ে বিচার করলে নেহররই উচিত 
এই আভযোগের প্রতিবাদ করা। নেহরুরই এখন একটি বিবৃতিতে স_স্পম্টভাবে 
ঘোষণা ক'রে দেওয়া কর্তব্য যে, বিশ্বস্তসূন্রে এবং প্রামাণ্যভাবে প্রাপ্ত বিবরণে জানা 
গিয়েছে যে, শেখপুরা হত্যাকাণ্ডের জন্য যে আফসার 'অপরাধা, প্রমাণিত হয়েছেন, 
1তাঁন 'ব্রাটশ নন। 

এই ঘটনা থেকে একাট "শিক্ষাই পাওয়া যাচ্ছে, ভারত-ব্রাটশ শুভেচ্ছা নামক 
বস্তুটি এখনো কি অবস্থায় রয়েছে। এ শুভেচ্ছা এখনও পাঁরণত মহশরুহের মতো 
দৃঢ় হয়নি, বরং চারাগাছের মতোই ক্ষাঁণ ও দুর্বল এবং একটুতেই হেলে পড়ে। তবে 
একটা কথা এই যে, নেহরু এই শুভেচ্ছার ভাব অক্ষ রাখার জন্য এবং বৃদ্ধ 
করার জন্যও সর্বদাই চেষ্টা করতে প্রস্তুত রয়েছেন। 

নয়াদিল্লশ, শক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : "দিল্লীতে এখনো যথেষ্ট 
উত্তেজনার ভাব বর্তমান। যেন একটা মানাঁসক ব্যাধর প্রকোপে আঁভভূত হয়ে 
রয়েছে দিল্লী । মনের দক 'দয়ে জনসাধারণের অবস্থার কোন উন্নাত হচ্ছে না। 
মাউণ্টব্যাটেনও এই সমস্যার কথাই 'চন্তা করাঁছলেন-_ মনোভাব কোন্ উপায়ে 
পাঁরবর্তন করা যায়ঃ একটি লাউড স্পীকার বসানো ভ্যান শহরে ঘুরে 'িন্দু- 
মৃসালম মৈত্রীর আবেদন ক'রে ফিরছিল। এই ভ্যানের উপরেও জনতার আক্লমণ 
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হয়েছে। এই হলো এখন দিল্লীর 'মনের অবস্থা” । সৃতরাং সমস্যাকে প্রায় একটা . 
মনস্তাত্বঁক সমস্যাও বলা যায়। তবে ক এখন মনস্তাত্বক 'চাকংসকের শরণাপন্ন 
হতে হবে? 

নেহরু বললেন_-আমি ভারতাঁয় জনতার মনস্তত্ব জানি। হাঙ্গামার উস্কান 
দচ্ছে যেসব চাঁই-নেতা, তাঁদেরই গ্রেস্তার ক'রে ফেলা হলো প্রথম কাজ। ্ 

দল্লীর পুলিশ কমিশনার বললেন--“হাঙ্গামার নেতারা সাধারণ গ.ণ্ডাশ্রেণীর 
লোক নয়। কেরানন, ডান্তার এবং সরকারণ কর্মচারী এই শ্রেণীর লোকেরাই হাঙ্গামার 
প্রধান প্ররোচনাদাতা ও পাঁরচালক। আমার মনে হয়, "দিল্লীর জুনসাধারণই এই- 
ভাবে মারামার ক'রে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবার সিদ্ধান্ত করেছে।” 

নেহরু বাধা 1দয়ে মন্তব্য করলেন- “আমরা জানি, জনসাধারগকে উদ্দেশ ক'রে 
এক একটা 'অর্ডার' ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু কারা এইসব অর্ভার ঘোষণা করছেন ? 
তাঁদের খবর রাখেন 'কি 2” |] 

নেহরু প্ীলশ কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করলেন, গোয়েন্দা বিভাগ কি ঠিকমতো 
কাজ করছে ? 

নেহরুও এই আভমত প্রকাশ করলেন যে, শুধু পুলিশের সাহায্যে শান্তিরক্ষা 
করা বা স্বাভাবিক অবস্থা 'ফাঁরয়ে আনা সম্ভবপর নয়। জনসাধারণকেই তাদের 
নাগাঁরক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। 

আজ সন্ধ্যার প্রার্থনাসভার ভাষণে গান্ধী সত্য ও আঁহংসার সাধনাকেই ঈশ্বরের 
আরাধনা বলে ব্যাখ্যা করার পর অন্য এক প্রসঙ্গে এসে এমন এক উীন্ত করে 
ফেলেছেন, যার ফলে উত্তেজনা ও বিরোধের ভাব উৎসাহত হয়েছে বলেই আম 
মনে করাছ। নানা কথার মধ্যে পাঁকস্থানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে কয়েকটি কথা তিনি বলেছেন। যে অর্থে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তা না 
হয়ে তাঁর ডীন্তর অন্য একটা অর্থ হয়ে উঠেছে। গান্ধী বলেছেন-_“পাকিস্থান যাঁদ 
তাঁদের আচরণের সুস্পম্ট এবং প্রত্যক্ষ ন্রাটগ্ীলকে সর্বদাই অস্বীকার করতে থাকেন 
এবং নিজেদের ন্রাটগুলকে সর্বদাই সামান্য ও লঘু বলে প্রমাণ করবার চেস্টা করতে 
থাকেন, তবে ভারত গভর্নমেন্টকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধই করতে হবে ।” 

গান্ধীর উীন্ত একটা নতুন উদ্দীপনার মতো এই উত্তোজত মানাঁসক পাঁরবেশ 
আরও তপ্ত ক'রে তুলেছে। সংবাদপত্রে উগ্র জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণার সাড়া পড়ে 
গিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, আগামী কাল পাঁথবার প্রত্যেক সংবাদপত্রে গান্ধীর এই 
উান্ত বড় বড় শিরোনামায় শোভিত হয়ে প্রকাশিত হবে। ্ 

নয়াদিল্লশী, রবিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গত কাল মহাত্মা গান্ধীর 
কাছে গিয়োছলাম। কিছবাদন থেকে মহাত্মার প্রার্থনাসভার ভাষণ রেকর্ড ক'রে 
বেতারে প্রচার করা হচ্ছিল। কিন্তু অল ইন্ডিয়া রেডিওর শ্রোতাদের পক্ষ থেকে 
বহু আভিযোগ এসেছে যে, বেতারে প্রচারিত মহাত্মার ভাষণ বুঝতে অস্বাবধা হচ্ছে। 
প্রার্থনাসভায় গান্ধীর বন্তৃতা রেকর্ড করতে গিয়ে সভার নানারকম গোলমালের শব্দও 
রেকর্ড করা হয়ে যায়, তার ফলে বেতারে প্রচারিত সেই রেকর্ড থেকে শ্রোতারা 
গান্ধীর কথাগ্াল সংস্পম্টভাবে শুনতেই পান না। মাউণ্টব্যাটেনের আভিমত, 
গান্ধী স্বয়ং যাঁদ অল ইন্ডিয়া রেডিওর স্টুডিওতে এসে একটা বন্তুৃতা দেন, তবে 
খুবই ভাল হয়। গান্ধী তাঁর প্রাতাঁদনের প্রার্থনাসভার ভাষণে দেশবাসীর "উদ্দেশে 
যেসব কথা বলছেন, সেসব কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
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উপলব্ধি করছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। চার দিকের উত্তেজনা এবং বিদ্বেষের ভাব 
প্রশামত ক'রে জনসাধারণের মনে শাল্তির আগ্রহ জাগাতে হলে গান্ধীর বন্তুতা ভাল- 
ভাবে প্রচার করা কর্তব্য। এর জন্য 'ক ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধেই 
আলোচনার জন্য আমি বিড়লা ভবনে গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। ৃ 

এর মধ্যে একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। শূর্রবারের প্রার্থনাসভার ভাষণে গাল্ধস 
ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের সম্ভাবনার উল্লেখ ক'রে যে কথাগুলি বলেছেন, তার প্রাত 
গান্ধীর দৃস্টি আকর্ষণ করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। এ উীন্তর অর্থ কি? ক বলতে 
চান গান্ধী? মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে গান্ধীর এ বিষয়ে একটা আলোচনাও হয়ে 
1গিয়েছে। 

অল ইন্ডিয়া রেডিও ভবনে গিয়ে বন্তুতা “পাঠ, করার প্রস্তাব উত্থাপন করতেই 
গান্ধী বললেন, স্টুডিওতে গিয়ে তৈরী বন্তুতা পাঠ করা আমার কাছে একটা 
থিয়েটারী ব্যাপারের মতো লাগে। বন্তুতার সময় আমার চোখের সামনে 'জীবন্ত' 
শ্রোতার দল থাকা দরকার। সংখ্যায় পাঁচজন হোক বা পাঁচ লক্ষ হোক, শ্রোতার 
দল সম্মুখে থাকলে তবেই আমি আমার মনের ভাব অবাধে প্রকাশ ক'রে বন্তৃতা 
করতে পারি।, 

গান্ধী আরও একটি যাাল্ত দেখালেন। আগে থেকেই বন্তৃতা ণলখে' রাখার 
অভ্যাস তাঁর নেই এবং এই রীতও তানি পছন্দ করেন না। সভাস্থলে জনতার 
সম্মুখে বসে তাঁর মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেসব কথা আসে, সেইসব কথাই "তান 
বন্তৃতায় বলতে অভ্স্ত। 

আম বললাম আপাতত শুধু একাঁট বেতার-বন্তৃতা দিতে আপাঁন সম্মত 
হবেন, আমি এই অনুরোধ করাছ। অবশ্য যাঁদ মাঝে মাঝে বেতার-বন্তুতা দেন, 
তবে আপনার বস্তব্য আরও ভালভাবে এবং বোশ ক'রে জনমতের উপর প্রভাব 
বিস্তারের সযোগ পাবে বলে আম বিশ্বাস কাঁর। 

গান্ধী বললেন যে, তিনি এ বিষয়ে ভেবে দেখবেন এবং অন্তত দু-তিন দিনের 
আগে কোন কথা 'দতে পারবেন না। 

গান্ধীর সঙ্গে যতক্ষণ আলোচনা হলো, ততক্ষণের মধ্যে গান্ধীর আচরণের এমন 
কোন প্রমাণ পেলাম না যে, তাঁর শক্রবারের প্রার্থনাসভার ভাষণের সেই “যুদ্ধ, 
ডীন্তকে কেন্দ্র ক'রে চারাদকে যে হৈচৈ পড়ে গিয়েছে, তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচাঁলত 
হয়েছেন। 

গতকালই তিনি আবার তাঁর প্রার্থনাসভার ভাষণে এই 'ঘুদ্ধ' উীন্তর উল্লেখ 
করলেন। দ্চিন্তিত মাউশ্টব্যাটেনকে আগেই গান্ধী জানিয়ে দিয়োছলেন যে, 
তাঁর এই উীন্তকে লোকে খুবই ভুল বূঝেছে। যাতে লোকের পক্ষে ভুল বোববার 
কোন অবকাশ না থাকে, তারই জন্যে গান্ধী শুক্রবারের ডীন্তকে আর একটু 'বিশদ- 
ভাবে ব্যাখ্যা করলেন। 

গান্ধণ বললেন, কোন ঘটনার সম্ভাবনার বা আশঙ্কার কথা বলার অর্থ, সেই 
ঘটনাকে সমর্থন করা নয়। যে যে কারণে দুই রাম্ট্রের মধ্যে য্দ্ঘ দেখা 'দতে 
পারে, সেই কারণগাঁলর উল্লেখ করলে যুদ্ধের অনুমোদন করা হয় না, বরং যুদ্ধের 
পথ এঁড়য়ে যাবার জন্যই আবেদন করা হয়। 

ভাক্রণের শেষ দিকে গান্ধী বললেন--“ভারত জানে, পৃথিবীরও জানা উচিত, 
আমার জীবনের ষতট:কু শীল্ত আছে, তার প্রত্যেক বিন্দু দিয়ে আম এই চেষ্টাই 



১৮৪ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

ক'রে আসাছি যে, এ শ্রীতৃহত্যা ক্ষান্ত হোক এবং এ বিদ্বেষ যেন যুদ্ধে পাঁরণাঁত 
লাভ না করে।” 

গান্ধীর এই উীন্তই সত্য, এটাই যথার্থ গাম্ধী-বাণশ। গান্ধীর ব্যান্তত্বের প্রভাব 
এত বিরাট যে তাঁর মুখের একটা কথারই প্রবল সম্মোহন শন্ত আছে। গান্ধীর 
সামান্য একটা উীন্তকেও সাধক মহাপ্মরুষের ভাঁবষ্যদ্বাণীর মতো সত্য বলে লোকে 
বিশ্বাস করে। সেই কারণেই, তাঁর কোন কথার অর্থ ভুল বুঝলে সে ভুলও 
সহজেই প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে৷ 

কমনওয়েলথ দপ্তরের আণ্ডার-সেক্রেটারী স্যার আঁ্টবল্ড কার্টার এখন গভর্ন- 
মেন্ট হাউসের আতাঁথ হয়ে রয়েছেন। তিনি প্রাচ্য ভূখণ্ড ভ্রমণে বের হয়েছেন, 
দিল্লী থেকেই 'তানি তাঁর প্রাচ্যন্রমণের শেষ পর্ব সমাপ্ত ক'রে দেশো িরবেন। 

একটা ব্যবস্থার কথা আমরা ভাবছি। স্যার আর্চবজ্ডের সঙ্গে ইসমেও 
ইংলশ্ডে ফিরবেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তাঁকালের ভারতের অবস্থা ও 
ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্রিটিশ গভরননমেন্টের কাছে 'ঘরোয়া'ভাবে একটা বিবরণ তিনি 
দেবেন। 

মাউন্টব্যাটেনেরও ধারণা, ইস্মের এখন একবার ইংলন্ডে শিয়ে ব্রিটিশ গভর্ন- 
মেন্টের কাছে ব্যান্তগতভাবে ভারতাঁয় ঘটনাবলীর একটা বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছে। ভারতীয় স্বাধীনতার সঙ্কটপূর্ণ প্রথম ছয় মাসের বিবরণ এবং 
ভারতীয় অবস্থার রাজনোতিক তাৎপর্য লণ্ডন যাঁদ ঠিক ঠিক বুঝতে ও জানতে চান, 
তবে ইস্মের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া উচিত। 

একটা বিশেষ কারণও আছে, যার জন্যে এই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ভারতের 
নতুন গভর্নমেন্ট এবং দিল্লীতে অবাস্থত 'ব্রাটশ সংবাদদাতাদের মধ্যে এখনও সম্পর্ক 
বড় তিন্ত হয়ে রয়েছে। দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অভিযোগ পোষণ 
করছেন। এই অবস্থায় লণ্ডনের পান্রকালি যাঁদ ভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে 
একাঁট তৃতীয় পক্ষের অভিমত জানবার সুযোগ পান, তবে তাঁদের বিশেষ উপকারই 
হবে। ব্রিটিশ সংবাদদাতা ও ভারত গভরননমেন্টের মধ্যে এই 'িন্ততা দূর ক'রে একটা 
পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজননয়তা সম্বন্ধে আম মাউণ্টব্যাটেনকে বলোছি এবং 
মাউণ্টব্যাটেনও এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করবেন বলে কথা 'দিয়েছেন। 

গত শুক্রবার গভরনমমেন্ট হাউসে 'ব্রাটশ সংবাদদাতাদের এক বৈঠক আহবান করা 
হয়োছল। বৈঠকে নেহরু এবং প্যাটেলও উপাস্থত হলেন। মাউন্টব্যাটেন এ 
আলোচনায় সভাপাঁতত্ব করলেন। দুই পক্ষই তাঁদের বহ্ আঁভযোগের দীর্ঘ এক 
তাঁলকা বর্ণনা করলেন। দুই পক্ষই মন খুলে এবং স্পম্ট ক'রে অনেক সোজা কথা 
বলে দলেন। যাই হোক, এত সোজা কথা সত্তেও দু'পক্ষের সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে 
ছন্ন হবার দুর্ভাগ্য হতে রক্ষা পেল এবং পরস্পরের প্রাত সন্দেহের ভাবও অনেকখানি 
দর হলো। 

' নয়াদিল্লশ, সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪৭ সাল : জুনাগড় সঙ্কটের রূপ 
একটা বিপজ্জনক দাবা খেলার ব্যাপারের মতোই দেখাচ্ছে। জুনাগড় এবং জনাগড়ের 
সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুল যেন এই দাবার ছক, তার মধ্যে ঘট চেলে চলেছেন করাচশ 
ও 'দিল্লশী। লিয়াকৎ শেষবার যখন 'দল্লণ এসৌছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ইসমেও 
আঙ্দোচনা করোছিলেন। িয়াকতের কথা থেকে ইসমে নিঃসংশয় হয়েছেন যে, কাশ্মীরে 
দাবণ প্রতিষ্ঠার জন্য দরাদারর সাবধা লাভের আশাতেই পাকিস্থান জুনাগড়কে নিয়ে 



বাসভূঁমির সন্ধানে ১৮৫ 

এই সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। ইস্্মের এই ধারণা 'িয়াকতেরই আতি অর্থপূর্ণ একটি 
মন্তব্যে আরও 'নিঃসংশয়ভাবে সমার্থত হয়েছে। সেই সময় মাউন্টব্যাটেনের কাছে 
কথাপ্রসঙ্গে লিয়াকং হঠাৎ বলে ফেলোছলেন- “আচ্ছা, তাই হোক। ভারত 
জুনাগড়ে আরও এগিয়ে এসে একবার আক্রমণ করুক। তারপর দেখুক ফি 
পাঁরণাম হয়।' 

জুনাগড় সমস্যা সম্পর্ক ভারতের দিক থেকে সমাধানের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে 
এইটুকু মান্র হয়েছে যে, ভি 'প জুনাগড়ে গিয়োছিলেন এবং দশ দন সেখানে থেকে 
ফিরে এসেছেন। এর সফল আঁত সামান্যই হয়েছে। জ.নাগড়ের দেওয়ানের সঙ্গে 
দেখা করোছলেন ভি পি। নবাবের সঙ্গে দেখা হয়াঁন, কারণ দেওয়ান বললেন ষে, 
নবাবের শরীর অসস্থ। 
জুনাগড়ের মধ্যেই বাবারয়াবাড় নামে একট ক্ষুদ্র রাজ্য রয়েছে, নৃপাঁত হলেন 

হন্দ। আর একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যও আছে জুনাগড়ের মধ্যে, নাম মাংরোল, 
নৃপাঁত হলেন জনৈক মুসলমান শেখ। বাবারয়াবাড়ের হিন্দু রাজা আগেই যথারপীতি 
ভারতের রাস্ট্রভুন্তির চুন্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছেন, কিন্তু মাংরোলের শেখ করেনানি। 
জুনাগড়ের কাছেই অন্য একটি দেশীয় রাজ্যে ভি 'প রয়েছেন, এই সংবাদ পেয়ে 
মাংরোলের শেখ কোন মতে তাঁর রাজ্য থেকে বের হয়ে এসে ভি পি'র সঙ্গে দেখা 
করলেন এবং আলোচনার পর ভারতের রাম্ট্রভুন্তির চুন্তুপন্রে স্বাক্ষর দান করলেন। 
জুনাগড়ের অভ্যন্তরে অবাঁস্থত দাট ক্ষুদ্র রাজ্যই, বাবরিয়াবাড় এবং মাংরোল যথা- 
রীতি ভারতের অন্তভুন্ত হয়ে গেল। এই পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। ভি পপ 'দল্লীতে 
ফিরে এলেন এবং মাংরোলের শেখও তাঁর রাজ্যে ফরে গেলেন। 

কিন্তু রাজ্যে ফরে গয়ে মাংরোলের শেখ এমন বাধা ও ঘটনার চাপে পড়লেন, 
যার ফলে তানি রাস্টরভুন্তর চুন্তি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। চুন্ত প্রত্যাহার ক'রে 
সরকারীভাবে ভারত গভনমেন্টকে এক পর্ন দিয়ে মাংরোলের শেখ জাঁনয়ে দিয়েছেন 
যে, তান ভারতের অন্তভূন্ত হতে ইচ্ছা করেন না। গত ২২শে তাঁরখে ভারত গভর্ন- 
মেশ্ট মাংরোলের শেখের এই প্রত্যাহার-পন্র পেয়েছেন। কিন্তু ভারত গভরননমেন্ট এই 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই প্রত্যাহারপন্র স্বীকার করা যায় না। যে অবস্থার চাপে 
পড়ে শেখ এই পন্র দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে এই পন্রকে শেখের প্রকৃত ইচ্ছার 
পাঁরচায়ক পন্র বলে মেনে নেওয়া যুুক্তিযুস্ত নয়, সম্ভবপরও নয়। 

মাংরোলের শেখের উপর এই চাপ দেবার ব্যাপারটি জুনাগড়েরই কীর্ত। ভীত 
মাংরোলকে বিনা রন্তপাতেই জয় ক'রে ফেলেছেন জুনাগড়। কিন্তু বাবারয়াবাড় 
ভয় পানান। স্বাক্ষারত চুক্তি প্রত্যাহার করতে রাজ হনাঁন বাবারয়াবাড়ের 'হচ্দু 
রাজা। জূনাগড়ের গভরনমেন্ট বাবারয়াবাড় দখলের জন্য সৈন্য পাঠালেন। জুনা- 
গড়ের সৈন্য এখন ভারতের অন্তভূক্ত বাবারয়াবাড় রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করেছে। 

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন প্যাটেল। এ ঘটনা তান সহ্য করতে প্রস্তুত নন। তাঁর 
মতে, বাবারয়াবাড়ে সৈন্য প্রেরণ ক'রে জুনাগড় যে আচরণের প্রমাণ 'দয়েছেন, সেটা 
সম্পূর্ণরূপে পররাজ্য আব্মণের 'যুদ্ধকার্ষ ছাড়া আর কিছ নয়। প্যাটেল বললেন, 
বাবারয়াবাড় থেকে জুনাগড়ীশ ফৌজ সরিয়ে দেবার জন্য ভারতের আঁবলম্বে উপয্দস্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্যাটেল আরও দূঢ়ুভাবে তাঁর আভমত জ্ানয়ে 
দিয়ে বলেন যে, এই সব গায়ের-জোরের উপদ্বগনীলকে যাঁদ গায়ের-জোরের মার 
দিয়েই ঠাণ্ডা ক'রে দেবার ব্যবস্থা না করা হয়, তবে তান পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। 



১৮৬ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

নয়াদিল্লশ, সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ লাল : জুনাগড় সম্বন্ধে সর্দার 
প্যাটেলের এতটা ব্যাকুল হয়ে উঠবার আরও যে একটা কারণ আছে, সেটাও উপেক্ষা 
করা যায় না। কা*্মীরণ নেহরুর কাছে কাশ্মীর যেমন 'হ্দয়ে'র জানিস, গুজরাট 
প্যাটেলের কাছে জননাগড়ও তেমনি। জননাগড় প্যাটেলেরই প্রদেশাণ্চল গুজরাট- 
কাখিয়াবাড়ের অংশ। কিন্তু তাই বলে ক মনে করতে হবে যে বর্তমান ভারতের 
এই দুই শান্তশালী নেতা প্রাদেশিক অনুরাগের কারণেই কাশ্মীর ও জুনাগড়ের 
ভাবষ্যৎ সম্পর্কে এত আগ্রহশল ও কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন? এ আগ্রহকে এক- 
কথায় নিতান্ত প্রাদোশকতা বলে উীঁড়য়ে দেওয়া কোন সমালোচকের পক্ষে হয়তো 
খুবই সহজ কাজ। কিন্তু ইওরোপায় ধারণার মাপকাঠিতে ভারতীয় 'নেশন' তত্ত্ব 
ণবচার করলে ভুল হবে। ইওরোপাঁয় এীতহ্যে দেখা যায় যে, শুধু ভৌগোলিক এঁক্য 
এবং আঁধবাসীর ভাষা-ধর্ম-সংস্কারগত এঁকে 'ভীত্ততেই নেশন গড়ে উঠ্েছে। কিনতু 
ভারতাঁয় 'নেশন' তত্ব এতটা সীমাবদ্ধ নয়। মানৃষের জশবনতত্্ব বন্ধতে যে বৃহৎ 
এঁক্যের তত্ব বোঝায়, ভারতীয় নেশন তত্তের সংজ্ঞা ও পাঁরাঁধ বস্তুত. তার চেয়েও 
ব্যাপক এবং বৃহৎ। 

মাউন্টব্যাটেন গতকাল নেহরুকে একটি চিঠি পাঠ্িয়েছেন। জুনাগড়ের সম্পকে 
সামারক বাবস্থার পাঁরকজ্পনা ও 'আয়োজন' করা এবং সত্য সত্যই সামারক ব্যবস্থা 
প্রয়োগ" করা- এই দুই আচরণের মধ্যে তাৎপর্যের যে পার্থক্য আছে, সেই সম্বন্ধেই 
মাউন্টব্যাটেন তাঁর বন্তব্য নেহরুর কাছে 'লিখে পাঁঠিয়েছেন। একথা বিশেষ জোর 
দিয়েই মাউণ্টব্যাটেন উল্লেখ করেছেন যে, দুই ডোমনিয়নের মধ্যে যাঁদ প্রত্যক্ষ 
সামারক সংঘর্ষ আরম্ভ হয় তবে শুধু যে দুইটি ভোঁমিনিয়নের নৌতিক মর্যাদা বিনষ্ট 

উঠবে। 
এ উপদেশ দিতে পারেন মাউন্টব্যাটেন এবং ভারত গভনমেন্ট মাউণ্টব্যাটেনের 

কাছ থেকেই এ উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন, কারণ মাউন্টব্যাটেন হলেন নিয়মতাল্ল্িক 
গভরন্নর-জেনারেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের তিন প্রধান সেনাপাঁতও 
ভারত গভর্নমেন্টকে উপদেশ দিয়ে বসলেন। স্থল, জল ও 'বিমান-_-তিন সামারক 
বাহনশর তিন প্রধান সেনাপাঁতই হলেন ব্রিটিশ। মাউণ্টব্যাটেন যে উপদেশ ভারত 
গভনমেন্টকে দিয়েছেন, তিন প্রধান সেনাপাঁতও সেই ধরনের উপদেশ 'দিলেন। শুধু 
সামরিক বিষয়েই গভরন্নমেন্টকে পরামর্শ দেবার নিয়মতাল্তিক আঁধকার সেনাপাঁতদের 
আছে। কিন্তু এ আঁধকারের সীমা ছাঁড়য়ে তাঁরা ভারত গভনমেন্টকে জুনাগড় 
সম্পর্কে রাজনোতিক উপদেশ দিয়ে বসলেন। ফল এই হলো যে, সর্দার প্যাটেলের 
মন আরও 'তিন্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। 

যাতে এরকম কর্তব্য-বিভ্রাট ভাবষ্যতে আর না ঘটে, তার জন্য নতুন ক'রে একটা 
ব্যবস্থা করলেন মাউন্টব্যাটেন। ' ভারত মাল্লসভারই একটি 'দেশরক্ষা কাঁমটি' গঠন 
করা হলো। এই কামাটির সঙ্গে কয়েকটি সহকারী কাঁমাটিও কাজ করবেন-_তিনজন 
সামরিক কর্মীবভাগীয় অধ্যক্ষকে নিয়ে একটি সহকারণ কমিটি। তা ছাড়া পাঁরকজ্পনা, 
সংবাদ সরবরাহের সহকারী কাঁমাটি ইত্যাঁদ। সামারক বিভাগীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
আরও একটি বড় রকমের পারিবর্তন ও নতুনত্বের প্রস্তাব করলেন মাউন্টব্যাটেন। 
তিন প্রধান সেনাপাঁতকেই তিন প্রধান বাঁহনীবিভাগের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ চীফ অব 
স্টাফ) হতে হবে। স্বতল্লভাবে কর্মাধ্যক্ষের পদে কাউকে নিষুস্ত করা হবে না। 



বাসভূমির সন্ধানে ১৮৭ 

নেহরু ও প্যাটেল উভয়েই এই পাঁরকজ্পনা সমর্থন করলেন। আগামশকাল মীল্দি- 
সভার বৈঠকে যাতে উত্থাপন করা যায়, তার জন্য আজকের মধ্যেই এই ব্যবস্থার 
গঠনপদ্ধাতি সম্বন্ধে একটা খসড়া রচনা করার ভার ইসূমের উপর দেওয়া হলো। 

জুনাগড় সম্পর্কে ভারত গভনমেন্টকে একটা মধ্যপল্থা অবলম্বনেরই পরামর্শ 
দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। সামারক ব্যবস্থার 'আয়োজন” অবশ্য চলতেই থাকবে, কিন্তু 
এ ব্যবস্থা মান্ন জুনাগড়ের চারাঁদকে সেই সব রাজ্যগ্যালর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে 
যেখানে রাম্ট্রভুন্তির ব্যাপার নিয়ে কোন গোলমাল ও বিরোধের ঘটনা দেখা দেয়ান। 
'দ্বতীয়ত, এইভাবে কাথিয়াবাড়ে যে সব সৈন্যদল পাঠাচ্ছেন ভারত গভনমেন্ট, সেই 
সব সৈনাদলের সামারক উদ্দেশ্য, সংখ্যাবল ও অবস্থান ইত্যাঁদ সকল বিষয়ের 
যথার্থ বিবরণ লিয়াকং আঁলকে জানিয়ে দতে হবে। তৃতীয়ত, ভারত গভর্ন- 
মেন্টকে সুস্পম্টভাষায় এই নীতি ঘোষণা করতে হবে যে, যে-সব রাজ্যের রাম্ট্রভুন্তর 
ব্যাপার নিয়ে সমস্যার সৃম্টি হয়েছে, সেই সব রাজ্যের প্রজাসাধারণের সিদ্ধান্তকেই 
রাষ্ট্রভুন্তির ব্যাপারে চড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে ভারত গভর্নমেন্ট স্বীকার ক'রে নেবেন। 

পূর্ব পাঞ্জাবের গভর্নর ন্রিবেদর সঙ্গে আজ এক দীর্ঘ আলোচনায় আমাদের 
অনেকখানি সময় কেটে গেল। ন্রিবেদীর আচরণে বাঁলম্ঠ ব্যান্তীত্ব ও উৎসাহের দীপ্তি 
সহজেই চোখে পড়ে। পূর্ব পাঞ্জাবের প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি ণবশেষ ক্ষমতা, 
আগেই গ্রহণ ক'রে রেখেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, প্রাদোশক গভরননমেন্টকে দিয়ে 
তান তাঁর ইচ্ছামতো সব কাজই কাঁরিয়ে নিতে পেরেছেন। তবে একথা সত্য যে, 
শন্রবেদীর পরামর্শের সাহায্য না পেলে পূর্ব পাঞ্জাবের প্রাদোশক গভন“মেন্ট এই 
ছয় মাসের বিপুল ঘটনার আঘাত সহ্য ক'রে টিকে থাকতে পারতেন 'কি না 
সন্দেহ। 

ভারত-পাকিস্থানের সীমানা অণ্চলের খালগ্াীলর নিরাপত্তার সমস্যা সম্পর্কে 
আলোচনা হলো। ১৫ই আগস্টের পর থেকে দুই ডোমনিয়নের মধ্যে সম্পাঁদত 
স্থতাবস্থা চুন্ত অনুসারে খালগুলির সম্পর্কে ষে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে ব্যবস্থা 
কাজের 'দক দিয়ে পালিত হচ্ছে না। খালের প্রহরী ও করমচারীদের উপর 
পাকিস্থানের দিক থেকে গুলী বর্ষণ করা হয়েছে। 

' এই গুলী বর্ষণের ঘটনা সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। এই ঘটনার জন্য দায়ী 
কে? পাকিস্থান সৈন্য? 

ভারতের প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল লকহার্ট বললেন, সীমানার ওপারে পাঁকি- 
স্থানী বাহন সর্বদা সতর্ক হয়ে রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, আবলম্বে পর্ব 
পাঞ্জাবের দিক থেকে তাদের উপর একটা আক্লমণ আরম্ভ হবে। 

ন্রিবেদী বললেন_ আম সর্বদাই এই আশঙ্কা করাছ যে, পাঁশ্চম পাঞ্জাবের দক 
থেকেই আমার অণ্জলের উপর যে কোন সময় একটা আব্ুমণ আরম্ভ হয়ে ষাবে। 

যাই হোক, উভয় পক্ষের মধ্যে বশবাসের ভাব সৃষ্টি করাই এখন প্রয়োজন। 
প্রস্তাব করা হলো যে, সপ্তাহে দু'বার ক'রে দুই প্রদেশের পের্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব) 
গভর্নর, প্রধান মন্দ এবং আণ্টালক কম্যা্ডারদের বৈঠক হবে। 

ট্রেণ-পাঁরাস্থাত' সম্পর্কেও আলোচনা হলো। এই বিশেষ শ্রেণীর হাঙ্গামার 
প্রধান কেন্দ্র এখন অমৃতসর-লুধিয়ানার মধ্যেই অবাঁস্থত। মেন লাইন 'দয়ে এখন 
দ্রেণ চলাচল একরকমের বন্ধই হয়ে গিয়েছে। কোন কোন শখ রাজ্য 'ন্রবেদীকে 
আরও অস্াবধার মধ্যে ফেলছেন। কাপৃরথালা শরণার্থীদের একটা বড় দলকে 



১৮৮ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

জায়গা না দিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, এবং এ কাজ 
করবার আগে প্রাদোশক গভনমেন্টকে একটা সংবাদ পর্যন্ত দেননি। ফলে, উপয্স্ত 
'রালফ ব্যবস্থার অভাবে শরণার্থীদের এই দলের বহু লোককে অনশনে মরতে ' 
হয়েছে। ফরিদকোট থেকেও ঠিক এই রকম নিম্ঠুরভাবে মুসলমানদের বের ক'রে 
দেওয়া হয়েছে। 

মধ্যাহ্ভোজনের পর আবার যখন আলোচনা শুরু হলো, তখন বেদী 
শরণার্থীদের প্রসঙ্গই উত্থাপন করলেন। ন্রিবেদী বললেন, শিখ ও মুসলমান 
শরণার্থর বাভন্ন দলগুলি পথে যখন পরস্পরকে আতিক্রম ক'রে চলে যায় তখন 
তাদের মধ্যে আজকাল বন্ধুভাবেই কথাবার্তার 'বানিময় হয়। উভয় শ্রেণীর শরণার্থাই 
নিজ নিজ গভর্নমেন্টের বিরদ্ধে নানা অভিযোগের কথা তুলে পরস্পরের সঙ্গে 
আলোচনা করে। ৃ 

পূর্ব পাঞ্জাব গভনমেণ্টের আফসার মিঃ থাপার এই বৈঠকে আমার পাশেই 
বসোছিলেন। তান হাঙ্গামায় হতাহতের সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং 'বিশেষ- 
ভাবে এই বিষয়েই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা নির্ণয়ের বিষয়ে 
সূত্র হিসাবে সব চেয়ে বোৌশ আঁবশ্বাস্য হলো প্রত্যক্ষদশর্শর বিবরণ। শরণার্থরাই 
আক্রমণকারণীরা নিষ্ঠুরতার প্রধান লক্ষ্য হয়েছে এবং আঘাতের বোঁশর ভাগই শরণার্থ+- 
দের উপরেই পড়েছে। এরা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শ্শ ঠিকই; কিন্তু বিস্ময়ের 'বিষয় 
এই যে, এদের প্রদত্ত বিবরণে হতাহতের যে সংখ্যা উীল্লখত হয়, সেটা আদো 
নিভরযোগ্য নয়। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রদত্ত 'বিবরণের সত্যতা যেখানেই পরীক্ষা ও 
অনুসন্ধান ক'রে দেখবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে, সেখানেই প্রমাণিত হয়েছে যে, 
হতাহতের প্রকৃত সংখ্যার একশত গুণেরও বোঁশ বাঁড়য়ে প্রত্যক্ষদশণ'রা বিবরণ 
দিয়েছে। মিঃ থাপার বললেন যে, সমগ্র হাঙ্গামা-অণুলের জনসংখ্যার শতকরা এক- 
জনের বেশ হতাহত হয়েছে বলে 'তান মনে করেন না। 

শতকরা একজনও হতাহত হয়ে থাকলে খুবই শোচনীয় ব্যাপার হয়েছে বলতে 
হবে। হতাহতের প্রকৃত সংখ্যাকে যাঁদ মিঃ থাপারের হিসাবের দুগণ করেও ধরে 
নিই, অর্থাৎ শতকরা দু'জনও যাঁদ হতাহত হয়ে থাকে, তবুও দেখা যাবে যে মহ 
চার্চলের হিসাবের অর্ধেকও হতাহত হয়ান। চাঁ্চল সম্প্রাত বলেছেন যে, . 
পাঞ্জাবের হাঙ্গামায় পাঁচ লক্ষ লোক 'নিহত হয়েছে। এটা ইংলণ্ডে অবাস্থত 'মঃ 
চার্টলের আশঙ্কানৃযায়শ হিসাব হতে পারে; কিন্তু এখানে অবাস্থত আমাদের 
সংগৃহীত 'হসাবের সঙ্গে সে হিসাবের কোন মিল নেই। 

ন্রিবেদীর কাছ থেকে তাঁর আভজ্ঞতার একটা সধক্ষপ্ত বিবরণ শুনলাম । সেই 
সঙ্গে তানি কতকগুলি তথ্যও শোনালেন । যথা : 

১৯১৪৭ সালের মার্চ মাসেই হাঙ্গামা প্রথম দেখা দেয় রাওয়ালাপশ্ডি এবং 
মুলতানে এবং সেই সময়েই পাঁশ্চম পাঞ্জাব থেকে হিন্দ ও শিখদের দেশবর্জনের 
পালা বেশ প্রবলভাবেই আরম্ভ হয়ে বায়। দেশবর্জনের পালা এইভাবে চলতে চলতে 
ঠিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আর এক রূপ গ্রহণ করে। লাহোর শহরের অবস্থা 
সরকারী আইন ও শৃঙ্খলার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং ১৪ই আগস্টের মধ্যেই 
লাহোর শহরের শতাংশের একাংশ ভস্মীভূত হয়। ১৫ই আগস্টে লাহোরের 
শতাংশের বার ভাগ পড়তে আরম্ভ করে। তারপর এই আগুনের ঝড় অমৃতসরের 
উপর এসে পড়ল। 



বাসভূমির সন্ধানে ১৮৯ 

দূর সমলাকে রাজধানশ ক'রে পূর্ব পাঞ্জাবের শাসনকার্য এই সময় পাঁরচালনা 
করা সম্ভবপর ছিল না, তাই জলম্ধরকেই রাজধানী করা হলো। ন্রিবেদণ প্রথম যে 
নীতি অন্দযায়শ কাজ আরম্ভ করোছলেন সেটা হলো বাস্তুত্যাগ তথা দেশবর্জন 
বন্ধ করার নীতি। ১৫ই আগস্ট থেকে ২৭শে আগস্ট পযন্ত "তান প্রদেশের 
সবন্ত পারভ্রমণ ক'রে সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা এইভাবে প্রয়োগের চেস্টা করলেন যে, লোকে 
যেন দেশ ছেড়ে চলে না যায়। ২৮শে আগস্ট তাঁরখে পূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থার যে 
উন্নাত দেখা গেল তাতে তিনি বুঝলেন যে অবস্থা এখন যথোচিতভাবেই আয়ত্তের 
মধ্যে আনতে পারা গিয়েছে । মুসলমান আঁধবাসদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করার মতো 
অশান্তির জোর আর দেখা 'দতে পারবে না। 

এর পরেই পাশ্চম পাঞ্জাবের সেই শোচনীয় ঘটনা-_-শেখপুরা হত্যাকান্ড'। কত 
সংখ্যক 'হন্দ ও শিখ নিহত হয়, সে সম্বন্ধে 'বাভন্ন পক্ষ থেকে 'বাঁভন্ন রকমের 
হিসাব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর মুড বলেছেন, তন শত জন 
নিহত হয়েছে। কিন্তু সামারক দপ্তর বলেছেন, কম ক'রেও সাত-আট শত 'নহত 
হয়েছে। এই হত্যাকান্ডের প্রাতক্রিয়া ভয়ঙকরভাবেই দেখা দিল অমৃতসরে। তার- 
পরেই ন্রিবেদী বুঝলেন যে, দুই পাঞ্জাবের মধ্যে অধিবাসী বিনিময় অপারিহার্য এবং 
অবশ্যম্ভাবী । সেই দন থেকে তিনি আঁধবাসী-বানিময়ের নীতি অনুযায়শই তাঁর 
গভরন্নমেন্টের মন্দের কাজ করবার জন্য পরামর্শ দিয়ে আসছেন । 

নয়াদিল্লশ, মণ্গলবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল : দেশরক্ষা কামাট গাঁঠিত 
হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী, সহকারী প্রধানমন্ত্রী, দেশরক্ষা মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং 
দপ্তরহীীন মল্লী_এই পাঁচ মন্ত্রীকে নিয়ে গাঁঠিত “অস্থায়ী দেশরক্ষা কাঁমাঁট”। জল, 
স্থল ও নৌ_তিন বাহনীর তিন প্রধান সেনাপাঁতই এখন নিজ নিজ 'বভাগের প্রধান 
কর্মাধ্যক্ষের পদও গ্রহণ করেছেন। প্রধান কর্মাধ্যক্ষ হিসাবেই তাঁরা দেশরক্ষা কাঁমাঁটর 
প্রত্যেক বৈঠকে উপাঁস্থত থাকবেন, মাউণ্টব্যাটেন হয়েছেন কামিটির সভাপাঁত। 
গভর্নর-জেনারেল বলে নয়, ব্যান্তগতভাবে যোগ্য বলেই মাউণ্টব্যাটেনকে কাঁমাটির 
সভাপাঁতি করা হয়েছে। গভরন্নমেন্টের মতে-_“সামারক বিষয়ে মাউশ্টব্যাটেনের অত্যুচ্চ 
যোগ্যতা এবং আঁভজ্ঞতা লক্ষ্য ক'রে তাঁকেই সভাপাঁতর পদ গ্রহণে অনুরোধ করা 
হলো ।। 

এই দেশরক্ষা কমিটি সম্বন্ধে পাকিস্থানের মনে নানা সন্দেহ দেখা দেবে এবং 
কাঁমাটির উদ্দেশ্যকেও পাকিস্থান ভুল বুঝবেন_এ আশঙ্কা অবশ্যই রয়েছে। এই 
কাঁমাঁটকে ভারতের য্বদ্ধপ্রস্তুতির একটা বড় প্রমাণ 'হসাবে প্রচার করা পাকিস্থানের 
পক্ষে এখন বেশ সহজ কাজ হয়ে উঠবে। কিন্তু সাঁত্য কথা হলো, এই কাঁমাঁট 
গঠিত হওয়াতে সংঘর্ষাবরোধী মনোভাবেরই জয় প্রমাঁণত হচ্ছে। মাউণ্টব্যাটেনের 
উপদেশে পাঁরচালত কাঁমটি এই উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে অবশ্যই সংষতভাবে 
এবং ধীরবৃদ্ধি নিয়ে সকল পন্থা নির্ণয় ও ববেচনা করতে পারবেন। 

আজ একটি খবর শুনে জরুরী কাঁমাটর মন বিষাদে ও বেদনায় ভরে উঠেছে। 
দিল্লীর সফদারজঙ্ঞা হাসপাতালের উপর নির্বোধ ও 'নিম্ভুর একটা আক্রমণ হয়ে 
'দীয়েছে। দিল্লশী শহরে অবশ্য নতুন ক'রে কোথাও সাম্প্রদাঁয়ক হাঙ্গামা আরম্ভ 
হয়ান। 'দিল্পশর বাইরে তিনটি গ্রামের আঁধবাসীদের একটা দল এসে এই কাণ্ড 
ক'রে চলে গিয়েছে । স্বাস্থামল্দ্র রাজকুমারী অমৃত কাউরকে এখন সেবা চিকিৎসা 

ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যবস্থা করার এক বিরাট দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। আক্রান্ত 



১৯০ - ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

সফদারজঙ্গ হাসপাতালের ঘটনা বর্ণনা করতে 'তাঁন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করাঁছলেন। 
মাউণ্টব্যাটেন বললেন, প্রধান মল্লী এত চেষ্টা ক'রে যে শান্তি ফাঁরয়ে আনবার ব্যবস্থা 
রি রিরার সেই শান্তিপ্রয়াসের বিরুদ্ধেই নিদারূণ আঘাত 
হয়ে | 

নেহরুর ধারণা, মোটামুটিভাবে চারদিকে এখন শান্তির ভাবই ক্লমে ক্লমে ফিরে 
আসছে। নেহরু বললেন যে, তিনি হৌজখাসে গিয়ে এক জনসভায় বন্তৃতা ক'রে 
এসেছেন। সেখানে প্রায় পণচশ হাজার লোক উপাঁস্থত 'ছিল। মুসলমানেরা এই 
জনতার মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঘোরা-ফেরা করছিল। নেহরু বললেন, 'দল্লাী শহরের 
আঁধকাংশ লোক এখন শান্তি চায়, সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামার অবসানই তারা কামনা 
করছে। সাত্য সাঁত্য শান্তি চায় না, এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। নেহরর মতে, 
সমগ্র দিল্লী শহরে এখন এইরকম নিরেট শান্তাবরোধী লোক পাপের বোশ 

আজকাল মানচিত্র কক্ষে গিয়ে আশার প্রমাণ পুলে 
পপি শিস 
প্রাবল্য এবং ব্যাপ্তি এখন ক্রমেই হ্থাস পেয়ে আসছে। যান্তপ্রদেশ থেকেও উত্তেজনার 
সংবাদ আমরা প্রায়ই পাচ্ছিলাম এবং প্রীতাদনই আশঙ্কা করাছলাম যে, মানচিত্রের 
সঙ্কেত-পতাকা লক্ষে] কাণপুর ইত্যাঁদ শহর থেকে হত্যাকান্ডের সংবাদ জ্ঞাপন ক'রে 
অশান্তির শোচনীয় ব্যাপ্তির পরিচয় ফ]টয়ে তুলবে। 

কিন্তু যক্তপ্রদেশ গভর্নমেন্ট অত্যন্ত দৃঢ়তার পাঁরচয় 'দিয়েছেন। য্ব্তপ্রদেশ 
গভর্নমেন্ট শরণার্থীদের দলগনালকে যন্তপ্রদেশ ও পূর্ব পাঞ্জাবের সীমানা অঞ্চলেই 
রেখেছেন, ভিতরের দিকে অগ্রসর হতে দেনান। এই দুঃখের মধ্যে বিশেষ একটি 
সৌভাগ্যের ব্যাপারও লক্ষ্য করোছ যেটা নিতান্তই দৈবের অন্যগ্রহ ছাড়া আর ক; 
বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ শরণাথাঁর মধ্যে রোগ ও অনশন-মত্যু ষে ভয়ানক রূপ 
নিয়ে ব্যাপকভাবে দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা গিয়োছল, সেরকম কছ; দেখা 
দিল না। দৈবের অনগগ্রহ বটে, কিন্তু গভনমেন্টের স্বাস্থা বিভাগের কর্মচারীদের 
কতব্যানিষ্ঠা ও আন্তারকতাও এই সম্ভাবিত আভশাপ দূরে সারিয়ে রাখতে যথেন্ট 
সাহায্য করেছে। মানুষের পক্ষে যতটা করা সাধ্য, স্বাস্থ্যবিভাগ সেটা ভালভাবেই 
করেছেন। ও 

দুই ডোমনিয়নের বিরোধে এবং সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষে আচ্ছন্ন এই অবস্থার 
মধ্যেও এমন ঘটনাও দেখতে পাচ্ছি যে, পাঁড়তের সেবার ক্ষেত্রে বিরোধের বদলে 
সহযোগিতাই বড় হয়ে উঠেছে। ভারতে শরণারথাঁদের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কলেরা 
ও বস্ুন্তরোগের প্রতিষেধক টিকা দিয়েছেন গভর্নমেন্ট। শুধু তাই নয়, ভারত 
গভরননমেন্ট বিমানযষোগে বহু পাঁরমাণে কলেরা ভ্যাক্সিন পাকিস্থানেও পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। 



লগ্ডনের আভমত 

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৯লা অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : আমরা আর দঃপদন পরই 
ইংলণ্ড যাঁচ্ছ। তাই প্রয়োজননয় সকল তথ্য ও বিবরণ যথাসাধ্য সংগ্রহ ক'রে 
নথীপন্ন তৈরী ক'রে রাখাছ। 

আওরঙ্গজেব রোডে সর্দার প্যাটেলের ভবনে আজ 'গয়োছিলাম, এবং প্যাটেলের 
প্রাইভেট সেক্রেটারি শঙ্করের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আজ জানবার মতো কতকগুলো 
বিষয় জানতে পারলাম। 

সংবাদপন্র-সমস্যা সম্পকেই কয়েকাঁট বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হলো । 
গভনমেন্ট হাউসে ব্রিটিশ-সংবাদদাতাদের সঙ্গে সৌদন একটা 'আশাজনক' আলোচনা 
হওয়া সত্তেও সর্দার ও তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের মন এখনও বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। 
পাঞ্জাবের হাঙ্গামা সম্বন্ধে 'ব্রাটশ সংবাদদাতারা যেভাবে যেসব সংবাদ প্রচার করেছেন, 

সহ্য করা বা ভুলে থাকা সর্দারের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। শঙ্কর আমাকে 
এমন কথাও জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস স্বাঁকার ক'রে কংগ্রেস 
যে এত বড় একটা রাজনোৌতিক ঝি 'নল, তার প্রাতিদানে '্রাটশ বুঝি এইরকমই 
ব্যবহার করবেন ? 

প্রত্যুন্তরে আম শঙ্করকে বললাম__তিনাট বিষয়ে সর্দার প্যাটেল যে বাস্তব 
দৃষ্টভঙ্গী ও বিবেচনার পাঁরচয় 'দয়েছেন তার জন্য ভবিষ্যতের ইতিহাস সর্দারের 
কীতত্বকে আভনান্দিত করবে। ক্ষমতা হস্তান্তর, ডোমনিয়ন স্টেটাস এবং দেশীয় 
রাজন্যবর্গের ভাঁবষ্যৎং_এই তিনাঁট বিষয়ের বিবেচনায় ও ব্যবস্থাকার্ষে সর্দার যে 
কৃতিত্বের প্রমাণ 'দয়েছেন, সেটা অত্যুচ্চ রাজনৈোতিক দূরদাঁশ তারই প্রমাণ। 

সর্দারের ভবন থেকে আমি এই ধারণা নিয়েই ফিরে এলাম যে, ডোঁমানয়ন 
স্টেটাসের প্রত্যক্ষ সুবিধা সম্বন্ধে সর্দার যথেষ্ট সচেতন আছেন। ডোমিানয়ন 
স্টেটাস স্বীকার করায় ভারতের যে একটা লাভ সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে, সে সম্বন্ধে 
সর্দারের ধারণা যথেষ্ট স্পঙ্ট। সর্দার বি*বাস করেন, যাঁদ বিশ্বযুদ্ধের ভিতর 'দিয়েই 
আন্তর্জাতিক সঙ্কটের একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবার উপর্লম হয়, তবে ভারতের 
জাতীয় স্বার্থের পাঁরণাম পশ্চিমের শান্তসমূহের পাঁরণামের সঙ্গেই যোগসত্রে গ্রাথত 
হতে বাধ্য হবে। এই কারণেই সর্দার মনে করেন যে, ডোমানয়ন স্টেট্রাস স্বীকার 
ক'রে ভারত পাশ্চমের শান্তসমূহের শুভেচ্ছার ভাগী হতে পেরেছে, অথচ সাঁন্ধ- 
সূত্রের ব্ধনে আবদ্ধ হয়ে কোন রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে হচ্ছে না। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সর্দার কখনো ভারতের বৈদোশিক সম্পকের 
বিষয়ে নিজের আভমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনানি। এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নেহরুর 
হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সব দায়িত্ব নেহরুর। নেহর: মনে করেন, বিশ্বের 
শাতগালর প্রাতত্বন্ছতার চক্র থেকে বাইরে থাকাই ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক। 
নেহরু আশা করেন, ভারত এইভাবে শীল্তদ্বন্দের বাইরে থাকলে এশিয়াতে একটা 
ধনরপেক্ষ ব্লক গড়ে উঠতে পারবে। এই নিরপেক্ষ বুক সাম্মালত রাম্ট্ী সঙ্ঘের ভিতর 
দিয়ে এবং অন্যান্য পন্থায় বিশ্বের সকল বিরোধের ব্যাপারে মধ্যস্ঘতার কাজ করতে 
পারবে। 



১৯২ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

শঙ্কর বললেন, গতকাল সর্দার প্যাটেল অমৃতসরে গিয়ে একটা বড় সাফল্য 
লাভ করেছেন। শখ নেতাদের বৃহত্তম সম্মেলনে সর্দার বন্তুতা করেছেন। 'শিখদের 
প্রায় প্রত্যেক জাঠাদার উপ্পাস্থত ছিলেন। সকলকে শান্ত ও স্ুধ্যত হবার জন্য 
আবেদন জানিয়েছেন প্যাটেল এবং তাঁর আবেদন শিখ সম্মেলন ভালভাবেই গ্রহণ 
করেছেন। 

যুস্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য লিয়াকৎ 'দিল্পশী এসেছেন। 
সকালেই বৈঠক হয়ে গিয়েছে। শুনলাম, বৈঠকের আলোচনায় বরোধিতার ভাবই তব্র 
হয়ে দেখা দিয়েছিল। মধ্যাহ ভোজনের পর আবার যে বৈঠক হলো, সে বৈঠকে শুধু 
উপাঁস্থত ছিলেন নেহরু ও 1লয়াকৎ, এবং স্টাফের মধ্যে আমি ও ভে্নন। কিন্তু 
এ বৈঠকের পাঁরবেশও অপ্রসন্ন ছিল, বিরোধের ভাব একেবারে কেনে যায়ান। ফিকে 
সবুজ রঙের জামা গায়ে দিয়ে বসৌছলেন িয়াকং। দেখে মনে হাঁচ্ছিল, তান খুবই 
অস,স্থ। ) 

নেহরুর সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করলেন িয়াকং। আম্বালা থেকে মুসলমানদের 
চলে যাবার ব্যাপার নিয়েই এই তর্ক। চুপ ক'রে আমরা শুনাছলাম। আমাদের 
ইচ্ছা, এ প্রসঙ্গের বদলে এখন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাঁপত হোক। কিন্তু আমাদের কিছু 
করবার ক্ষমতা নেই। 

এই উত্তেজনাপূর্ণ তেরে মূল কারণ হলো পাকিস্থান গভন“মেশ্টেরই একটি 
আচরণ। পশ্চিম পাঞ্জাবে রাভ নদীর '্রিজ বন্ধ ক'রে "দিয়েছেন পাকিস্থান 
গভর্নমেন্ট, যার ফলে অমুসলমান শরণার্থীর দলগ্লি পথে আটক হয়ে পড়ে আছে 
এবং ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে তাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। সকালে 
পাঁরষদের বৈঠকে আলোচনার সময় প্যাটেল তাঁর সাধ্যমতো সকল যান্ত 'দয়ে 
'লিয়াকৎকে 'ব্রজ খুলে দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। কিন্তু সব অনুরোধ বৃথা 
হয়েছে। ব্রিজ খুলে দিতে রাজ হনান লিয়াকৎ। 

মাউন্টব্যাটেন শেষে এক ঘরোয়া বৈঠকে লিয়াকতের কাছে শেষবারের মতো 
আবেদন জানালেন--ব্রিজ খুলে দেওয়া হোক। 

[লিয়াকতের উত্তর শুনে মাউণ্টব্যাটেনের এই ধারণা হলো যে, দিল্লী থেকে চলে 
যাবার আগে লিয়াকৎ ব্রিজ খুলে দেবার সিদ্ধান্তই জানিয়ে দিয়ে যাবেন। 

জ্ননাগড় সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা এবং কথা-কাটাকাঁটও হয়েছে। নেহরু 
জ.নাগড়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে রাজ ছিলেন না। 'লিয়াকংও জূনাগড় সম্বন্ধে 
নীরব ছিলেন। 'লিয়াকতের মনোভাব হলো-_-আঁম কেন জুনাগড়ের কথা তুলবো ? 

হয়ে থাকে, তবে ভারতই সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করুক? । 
কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন শেষ পর্যন্ত 'লয়াকৎকে দিয়েই জুনাগড় প্রসঙ্গ উত্থাপন 

করালেন। মাংরোল ও বাবারয়াবাড়ের ঘটনা সম্পকেইি তকণ আরম্ভ হলো । মাউণ্ট- 
ব্যাটেন এবং নেহরু উভয়েই বললেন যে, ব্রিটিশের আধরাজক ক্ষমতা অপসারিত 
হবার পর ভারতের অন্তভুন্ত হবার সম্পূর্ণ আঁধকার এই দুই দেশশয় রাজ্যের রয়েছে। 
নেহরু; লয়াকংকে এই অনুরোধ করলেন যে, জ.নাগড়ী ফৌজ বাবারয়াবাড় থেকে 
সায়ে নেবার জন্য পাক-গভন'মেন্ট যেন আঁবলন্বে জুনাগড়কে নির্দেশ দান করেন। 

নেহরু ঠিক যেসময় এই কথাগ্যীল বলছেন, ঠিক তখনই একটি টোলগ্রাম এল। 
টোগ্রামের সংবাদ-_জ.নাগড়ের ফৌজ মাংরোল' রাজ্যেও প্রবেশ করেছে। 



লণ্ডনের আঁভমত ১৯৩ 

নেহরু িয়াকংকে পাঁরত্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, ভারত গভনমেন্ট এ দ্ণট 
পলাজ্যে ভারতশয় সৈন্য পাঠাবেন না, যতক্ষণ না কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এঁ দুই 
রাজ্যের রাস্ট্রভান্তর বৈধতার প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত মশমাংসা করে দেন। 'কিল্তু 
সর্ত এই যে, এঁ দুই রাজ্য থেকে জুনাগড়ী ফৌজ আঁবলম্বে সাঁরয়ে নিয়ে যেতে 
হবে। 

নয়াদিল্লী, বৃহস্পাঁতবার, রা অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : কয়েকাঁদন আগে ডোল 
টোলগ্রাফ একটি চাণ্ল্যকর সংবাদ প্রকাশ করেছেন। সংবাদে বলা হয়েছে ষে, 
আঁকিনলেক সম্প্রীতি করাচঈতে একটি বিবৃতিতে শিখদের সম্বন্ধে মন্তব্য কারে এই 
কথা বলেছেন যে, “পাঞ্জাবের শিখদের এবং শিখ-রাজ্যগুলির 'শিখদের যাঁদ ভালভাবে 
নিরস্ত করা হয়, তবেই পাঞ্জাবের শরণার্থাদের দলগ্াঁল দপদকেই শান্তিপূর্ণ 
অবস্থায় চলে যেতে পারবে ।” 

এ সংবাদে প্যাটেল ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং হবারই কথা । এাঁবষয়ে মাউন্টব্যাটেনের 
সঙ্গে প্যাটেল আলোচনাও করেছেন। অনুমানের এবং চিঠিপন্ত লেখালোখর বহর 
আর বাঁড়য়ে না তোলার জন্যই মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে, আম সরাসার 
আঁকনলেকের সঙ্গে দেখা ক'রে জেনে আসবো, সাঁত্যিই আঁকনলেক এরকমের কোন 
ববৃতি দিয়েছেন কিনা। যাঁদ সম্ভবপর হয়, তবে অকিনলেকের কাছ থেকে তাঁর 
একাট প্রাতবাদ-পন্রও আদায় ক'রে নিতে হবে। 

আজ াবকালেই সন্্রণম কম্যান্ডার আকিনলেকের ভবনে গিয়োছিলাম। একটা 
পাঁরত্যন্ত ও জনশূন্য ভবনের মতোই মনে হচ্ছিল ভারতের প্রান্তন প্রধান সেনাপাঁতির 
এই আবাসিক অট্রালকাটিকে; কোথাও কোন সাড়াশব্দ ছিল না। গত ছয় মাস 
ধরে ভারত রাম্ট্রের উপর দিয়ে যে বিপুল ঘটনার প্রবাহ ধাঁবত হয়ে চলেছে, তার 
ফলে সমগ্র গভর্নমেন্ট হাউস চিন্তায়, কর্মে ও ব্যস্ততায় প্রতি মুহূর্তে আস্থির 
হয়ে রয়েছে। কিন্তু সুস্থির এবং পরম শান্ত হয়ে রয়েছে এই সেনাপাঁতি-ভবনাঁট, 
ভারতের নতুন জবনের কর্মধারা থেকে একেবারে 'বাচ্ছল্ল। সংপ্রীম কম্যাপ্ডারের 
ভবনাটকে তাই অতাঁত হাঁতহাসের এক নীরব সাক্ষীর মতো মনে হাচ্ছিল। শুধু 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, অতাঁতে কত বড় ক্ষমতার গৌরবে মণ্ডিত ছিল এ ভবন। 

ডোঁল টেলিগ্রাফের 'রপোর্টটি পড়লেন আঁকনলেক। তার পরেই বললেন যে, 
সুপ্রীম কম্যান্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জন্বার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। 
কিন্তু সে আলোচনার মধ্যে এ ধরনের উীন্ত তানি করেছেন বলে তাঁর একেবারেই 
মনে পড়ছে না। অন্য কোন ব্যান্তর কাছেও 1তাঁন এ ধরনের কোন কথা বলেনাঁন। 
ডেঁলি টোলগ্রাফের কোন সংবাদদাতাকে তান চেনেনও না, কারও সঙ্গে দেখাও 
হয়নি। 

বাগানে বসে আকনলেকের সঙ্গে চা পান করলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
তিনি একট প্রাতবাদপন্নও লিখে দিলেন । 

স:প্রীম কম্যাণ্ডার হিসাবে দায়ত্ব পালন করতে গিয়ে আঁকনলেককে দিন 'দিন 
নানা রকম বাধা ও অস্বীবধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর আভজ্ঞতা, মর্ধাদা এবং 
লততা ভারতীয় বাহিনীকে সুষ্ঠুভাবে বিভন্ত করার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। 
ষে রাজনোতিক বিরোধের ফলে দেশ খণ্ডন করতে হয়েছে, সে বিরোধ স্বাভাঁবক- 
ভাবেই রাম্ট্ের ম্পদ ভাগাভাশি করার ব্যাপারে অনেক সমস্যা সাঁন্ট করেছে। 
ধকল্তু আঁকনলেকের জন্যই সে বিরোধ সৈন্যবাহিনী বিভন্ত করার ব্যাপারের মধ্যে 
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১৯৪ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

আসতে পারোনি, এবং অশোভন দ্বন্দের রূপ গ্রহণ করতে পারোনি। কিন্তু এ সত্বেও 
এরই মধ্যে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, সমালোচনার চাপে পাঞ্জাব সীমানা ফোজের 
যেরকম বিব্রত হতে হয়েছিল, স:প্রীম কম্যাশ্ডেরও সেই দশা হতে চলেছে। 

এটা আঁকনলেক এবং তাঁর স্টাফের বিশেষ কাতিত্বের প্রমাণ যে, পাঞ্জাবের হাঙ্গামা 
হতে উদ্ভূত এই প্রবল মানাঁসক উত্তেজনায় "বিক্ষুব্ধ পাঁরবেশের মধ্যে তান সৈন্য- 
বাহনণ বিভন্ত করার কাজ সূন্ঠগুভাবেই ক'রে এসেছেন এবং তাঁর এই কাজ সম্পর্কে 
আজ পযন্ত বিশেষ কোন সমালোচনা বা বাদ-ীবিসম্বাদ হতে দেখা যায়নি । ১৯৪৩ 
সালে দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়া কম্যান্ড স্থাপনের সময় থেকেই আঁকনলেকের রীতি-নশীত 
লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়োছ। দেখোঁছ, তান 'নিজের ব্যান্তগত ইচ্ছা ও আভমতকে 
ধিভাবে চেপে দিয়ে নী্দন্ট নিয়মসম্মত কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারেন। 
আজ তাঁকে যে কাজ করতে হচ্ছে, ব্যান্তগতভাবে তাঁর পক্ষে সেটা সবচেয়ে বোঁশ 
দুঃখপূর্ণ একটা কাজ। তান আজ সেই ভারতীয় বাঁহনীকে দুই সম্প্রদায়ের 'ভীত্ততে 
দু খণ্ড করার ব্যবস্থা পাঁরচালনা করছেন, যে বাহিনশ ভারতের সকল সম্প্রদায়ের 
অখণ্ড আনুগত্যের দ্বারাই য্্ত ছিল। 

করাচশী, শক্রবার, ৩রা অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : গত কাল গান্ধীর ৭৮তম 
জন্মাদবসের অনুচ্ঠান হয়ে গিয়েছে। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে গত কাল সরকারণ 
সার্কুলারে গান্ধীর নাম হাতা গান্ধী” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী 
সার্কলারে এই প্রথম মহাত্মা গান্ধী কথাটি ব্যবহৃত হলো। এর আগে গান্ধীর 
নামের আগে অর্থহীন মঃ, শব্দাট ব্যবহার করা হতো। 

আজই মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমরা দিল্লী থেকে বিমানযোগে করাচী এসে 
পেশছেছি। আগামী কাল আবার এই করাচ ছেড়ে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে আমাদের 
যাত্রা শুর হবে। করাচীতে এসেই ইসমে 'জন্নার সঙ্গে দেখা করার জন্য চলে 
গেলেন। আজ রান্রিটা ইস্মে জিন্নার আতাঁথ হয়েই গভর্নমেন্ট হাউসে থাকবেন। 
আমরা রইলাম করাচশর প্যালেস হোটেলে। 

করাচাঁ, শানবার, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : করাচণ ছেড়ে বিমানপথে অনেক 
দূর চলে এসোছ। আমাদের বিমান এখন পারস্যের উত্ত্ত প্রান্তরের উপর 'দয়ে 
চলেছে। করাচ থেকে স্যার আর্টিবল্ড কার্টার আমাদের সহযান্রশ হয়েছেন। 

ইস্মের কাছ থেকে 'জিন্নার খবর শুনলাম। 'জন্বার মনের ভাব এখন 
খুবই দুর্বোধ্য। শুধ এইটুকু বুঝতে পারা যায় যে, তান ভয়ানক 
ক্ুদ্ধ হয়েছেন। এ ধারণা তাঁর মনে এখন একটা 'বশ্বাসের মতোই 
দৃঢ় হয়ে গিয়েছে যে, ভারতীয় নেতাদের প্রকৃত লক্ষ্য হলো সদ্যোজাত শিশ্- 

শবাসর্দ্ধ ক'রে মেরে ফেলা । জিন্না বলেছেন, গান্ধশ কোন দিনই 
দেশ খণ্ডন স্বণঁকার করেনান এবং এখন ধর্মোপদেশের আড়ালে সদাসবদা প্রচারকার্ 
ক'রে চারাঁদকে পহন্দু বিষ ছড়াচ্ছেন। জিন্নার মতে, নেহরু অবশ্য কথাবার্তার মধ্যে 
শান্তিপূর্ণ সম্পক স্থাপনের উদ্দেশ্য প্রকাশ ক'রে থাকেন, অন্তত শুনে তাই মনে 
হয়, কিন্তু ভারত গভর্নমেন্টের উপরে নেহরূর কোন প্রভাব নেই। জনা বললেন, 

প্যাটেলেরই প্যাটেলই হলেন ভারত গভর্নমেপ্টের আসল প্রভু। আসল 'ডক্লেটর 
প্রভাবে এবং নেতৃত্বে ভারত গভর্নমেন্ট চলছেন। প্যাটেল আড়ালে আড়ালে হিন্দ; 
মহাসভার সঙ্গে একটা 'অপাঁবন্র মৈন্রীচুন্ত' ক'রে ফেলেছেন। কংগ্রেস যাঁদ প্যাটেলের 
ইচ্ছানযায়ী মুদাঁলম-বরোধী পাঁরকল্পনা সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে রাঁজ না হয়, 

লজ 
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তবে প্যাটেল কংগ্রেসকেই পরাভূত ক'রে এবং ভেঙ্গে 'দিয়ে তাঁর আধপত্য প্রাতগ্ঠিত 
করতে একটুও 'দ্বিধা করবেন না। . 
জন্নার এই সব কথা থেকে এইটুকুই বোঝা গেল যে, তাঁন বাইরের পাঁথবী 

এবং তাঁর অনুগামদেরও সংস্পর্শ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে একটি নিভৃতে একাকণী পড়ে 
রয়েছেন। নিতান্তই অসুখী মানুষ ীজন্লা। এই নিভৃতে একাকণ পড়ে থেকে শুধু 
অপরের প্রাতি কতগাীল বিদ্বেষ মনের মধ্যে সৃষ্টি ক'রে তান নিজের মনের 
ভয়গুীলকেই তাড়াবার চেষ্টা করছেন। 

লণ্ডন, বুধবার, ৮ই অঙহ্টোবর, ৯৯৪৭ সাল : 'দিলীর 'ব্রাটশ সংবাদদাতাদের 
সঙ্গে ভারত গভনমেন্টের যে তিস্ততা ও বিরোধ দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে একটা 

“ভারত গভরননমেশ্টের ক্ষোভের ও আঁভযোগের আসল বন্তব্য এই যে, 'ব্রাটশ 
সংবাদদাতারা পাঁথবীর কাছে ভারত সম্বন্ধে আতরাঞ্জত ও পক্ষপাতদুস্ট সংবাদ 
এবং ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করছেন। 'ব্রাটশ সংবাদদাতাদের শতকরা নব্বই জন 
দিল্লীতেই ঠাঁই নিয়েছেন, অথচ এ*দের দায়িত্ব হলো দুই রাষ্ট্রের সংবাদই পাঁরবেশন 
করা । কিন্তু আধকাংশই দল্লীতে ঠাঁই নিয়ে শুধু দিল্লীর ও পূর্ব পাঞ্জাবের হাত্গামার 
খবর সংগ্রহ করছেন এবং ?বদেশের সংবাদপত্রে সেগ্যাল প্রচার করছেন। পাঁকস্থান 
সম্পর্কে এ'রা যেসব সংবাদ পাঁরবেশন করেন, সেগাীলও দিল্লীতে বসেই এরা 
সংগ্রহ করেন। পাঁকিস্থানে গিয়ে পাঁকস্থানের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে 
এ*রা তথ্য সংগ্রহ করেন না। বদলীর 'ব্রটিশ মংবাদদাতারাও পাল্টা আঁভযোগ 
করছেন যে, ১৫ই আগস্টের পর থেকে ভারত গভর্নমেন্ট সরকারীভাবে তাঁদের সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেনান এবং সরকারী সূত্র হতে তাঁরা সংবাদ সংগ্রহ 
করতে পারছেন না। ভারত গভনমেন্ট এটা স্বীকার করতে চাইছেন না যে, ইচ্ছামতো 
সংবাদ সংগ্রহের স্বাধীনতা সংবাদদাতাদের থাকা উাঁচত। সরকারী কর্মচারীরা 
'ব্রাটশ সংবাদদাতাদের খুবই আবশ্বাস করেন এবং গভর্নমেন্ট এই মনোভাব দূর 
করার জন্যও কোন চেষ্টা করেনান।” 

লণ্ডন, শানবার, ১১ই অক্টোবর, ১৯৪৭ : লণ্ডনের 'বাভল্ল মহলের আভিমত 
আম এপযন্তি যা জানতে পেরেছি, সেই সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেনের কাছে আজ একটি 
রিপোর্ট পাঠালাম। ' 

“ক্রেমেশ্ট ডেভিস তাঁর বাড়তে মধ্যহভোজনে যোগ দেবার জন্য 
নমল্ণ করোছলেন। ডোভস বললেন--“১৫ই আগস্ট বস্তুত একাঁট 
অলোৌকক সাফল্য ও কৃতিত্বের উদাহরণ যার জন্য সমগ্র 
আমাদের মর্ধাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর জন্য আমাদের 
মর্যাদা কোন দক 'দয়ে একটুও ক্ষুগ্ন হয়নি। ভারতে আমাদের “সাম্রাজ্যবাদের কথা 
তুলে রুশিয়া এবং আমোরকা এতাঁদন ধরে আমাদের 'বর্দ্ধে যে আভযোগ প্রচার 
করে আসছে সে আভযোগের 'ভীত্ত সম্পূর্ণভাবে বিনন্ট হলো। অন্য কোন 
বিশেষ যাস্তর অজুহাতে অনেক চেস্টা করলেও রাশিয়া ও আমোরকা আমাদের 
বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ আর দাঁড় করাতে পারবে না। ডোঁভসের মতে, 
পাঞ্জাবের হাঙ্গামা বরং এই সত্যই আরও স্পন্ট ক'রে প্রমাণিত করেছে যে, আমরা 
কতখাঁন সাফল্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে এতাঁদন ভারতে শাসনের কাজ চালিয়ে 
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আসাছলাম। চার্চল বলেছেন_-'আঁম যে বলোছলাম, এরকম হবেই হবে।॥ ডোভস 
বললেন, চার্চল এই ধরনের শ্লাঘাপূর্ণ উীন্তকরে যা বলতে চেয়েছেন, সেটা 
[নিতান্ত নিন্দনীয় এবং যান্তশূন্য। ভারত থেকে এসে আমরা ভালই করোছি। 
নইলে বিশবজনমত এবং 'ব্রাটশ জনমতও আমাদের বিরোধশ হয়ে উঠত। তা 
ছাড়া, ভারতে আরও কিছাদন থাকবার চেস্টা করলে এই সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণের 
সব প্রাতক্রিয়া, সমস্যা ও দায়ত্ব আমাদের উপরেই এসে চাপতো। 

“ক্ল্যাঙ্ক ওরেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে । তিনি যা বলেছেন, সেটা ডোভসেক্ 
আঁভমতের সঙ্গেই মোটামুটি মিলে যায়। ওরেলের মতে, চার্টল অত্যন্ত অবাস্তব 
মনোভাবের পাঁরচয় 'দয়েছেন। ওরেল বললেন, ভারতে আমাদের আধকার আরও 
ণকছাাদন রাখতে হলে পাঁচ লক্ষ ব্রাটশ সৈন্য নিয়ে গঠিত একটা দখলদার বাহনী 
গঠনের প্রয়োজন হতো। তা ছাড়া রুশীয় পদ্ধাঁততে বর্তমান ভারতের সমগ্র 
জাতীয়তাবাদী নেতাকে গুলী ক'রে মেরে ফেলবারও প্রয়োজন হতো। এ ব্যবস্থা 
ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায় ভারতকে আমাদের অধীনে রাখা আর সম্ভবপর 
হতো না।” 

লশ্ডন, বুধবার, ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : আগামী শাঁনবার আমরা 
লশ্ডন ছেড়ে আবার 'দল্লশ ফিরে যাব। আজ মাউণ্টব্যাটেনের কাছে আর একটি 
1িরপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম। 

“একটা বিষয় বুঝতে ফ্লাট স্ট্রীটের বড়ই অসুবিধা হচ্ছে। যে কংগ্রেস এতাঁদন 
ধরে ব্রিটিশ-বরোধী আন্দোলনে পুষ্ট হয়েছেন, সেই কংগ্রেস ডোঁমানিয়ন স্টেটাসকে 
সন্তুষ্ট 'চত্তে গ্রহণ করেছেন, এটা শ্বাস করতে পারছেন না ফ্লাট স্ট্রট। ফ্লীট 
স্ট্রটের চিন্তায় বরং এই বিশ্বাসের দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায় যে, ভারতের 
তুলনায় পাঁকস্থানই 'ব্রাটশের সঙ্গে বোঁশ অন্তরঙ্গ সম্পর্কে য্স্ত হতে চাইবেন। 
'ব্রাটশের সঙ্গে পাঁকস্থানের ঘাঁনম্ঠতা অবশ্যম্ভাবী । 

“পাকিস্থান সম্পকে ফ্লাট স্ট্রীটের মনে এক দিকে এই বিশ্বাস এবং অপর 
[দকে একটা আবশ্বাসের ভাবও রয়েছে । এ আঁবশ্বাস ঠিক পাকিস্থানের সম্পর্কে 
নয়; জিল্লার সম্পর্কে । জন্লার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেন্ট সন্দেহের ভাব দেখা 
[দয়েছে। নেহরুর মর্যাদা অবশ্য দিন দন বাঁদ্ধ পেয়ে চলেছে । গভর্নমেন্ট মহল 
নেহরর সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করছেন। প্যাটেলের সম্পর্কে কোন ধারণা 
নেই এবং আলোচনাও নেই, কারণ প্যাটেলের নাম এদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই 
অজ্ঞাত। 

“নোয়েল-বেকার 'বাস্মতভাবে প্রশ্ন করলেন-_ ভারত গভর্নমেন্ট কি 'দল্লী থেকে 
রাজধানণ সাঁরয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা এখনো চিন্তা করে দেখছেন না? তাঁর 
মতে, বর্তমানে দিল্লীতে থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করার কতগীল স্বাবধা অবশ্য 
আছে, কিন্তু 'তাঁন স্বচক্ষে যা দেখে এসেছেন এবং 'ীরপোর্টে যেসব ঘটনার কথা পাঠ 
করেছেন, তাতে 'দল্লীকে রাজধানী ক'রে রাখবার যৌ্তকতা আর নেই। ভারতীয় 
ভূখণ্ডের যে স্থানে এখন রাজধানী "দিল্লী অবস্থিত, সেই স্থানটিই সুবিধার নয়। 
প্রাকীতিক অবস্থানের দিক 'দয়ে দিল্লী খুবই দূর্বল। বাইরের দিক থেকে কোন 
আক্রমণ দেখা দিলে, তার প্রকোপে "দিল্লীর সহজে কাবু হয়ে পড়বারই সম্ভাবনা 
বেশি। রাজনীতির দিক 'দিয়েও কেন্দ্র হিসাবে বর্তমান 'দল্লী সুবিধাজনক নয়। 
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ডোমিনিয়নের মধ্যভাগ হতে অনেক দূরে ও এক পার্ট অবাস্থত 'দল্লখ রাজনৈতিক 
প্রয়োজনের দিক 'দয়েও দূর্বল। 

“ভারত খণ্ডন সম্পকেও নোয়েল-বেকার আলোচনা করলেন। তান বললেন যে, 
বর্তমান আন্তর্জাঁতক সম্পকের অবস্থা বিবেচনা করলে পাঁরচ্কারভাবেই বোঝা যায় 
যে, ভারত খণ্ডনের প্রয়োজন ছিল। চাল্পশ কোটি আধবাস নিয়ে একটি ভূখণ্ডকে 
কোন একটি কেন্দ্রীয় গভরন্নমেন্টের অধধীনে রাখবার ব্যবস্থা করলে একটা মান্রাছাড়া 
ব্যাপার হয়ে উঠতো। এতবড় একটা দেশে আন্তর্জাঁতক প্রাতষ্ঠানগৃলির কোন 
উদ্যোগ ও নাতি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও প্রাতপালিত করা সম্ভবপর নয় । নোয়েল- 
বেকারের ধারণা, ব্রাটশের সাহায্য ও প্রভাব এখন ভারতে এবং অন্যান্য স্থানে যাঁদ 
প্রয়োগ করতে হয়, তবে একমান্র আন্তর্জাতিক প্রাতম্ঠানগুঁলর ভিতর 'দয়েই করতে 
হবে। 

“নোয়েল-বেকার জানতে চাইলেন, ভারতে বামপন্থীদের ভবিষাৎ কি রকম? 
কাজের 'দক 'দিয়ে বামপল্ধীরা কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছেন? আম বললাম, 
বর্তমানে সাম্প্রদায়কতাবিরোধী নাত ও করমণপন্থা গ্রহণ ক'রে বামপল্থীরা জন- 
'প্রয়তার ক্ষেত্রে আপাতত 'পাছয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন। জন্নার জয়লাভে বড় 
লাভ হয়েছে 'হন্দদর মহাসভার। সাম্প্রদায়কতার দ্বারা নিজেকে জনাপ্রয় ক'রে 
তোলবার একটা বড় সুযোগ হিন্দু মহাসভা এখন পেয়েছে। 

“নোয়েল-বেকার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রীটশ গভনমেন্ট এখন কিভাবে দুই নতুন 
ডোমানয়নের কাছে শুভেচ্ছার প্রমাণ দিতে পারেন? আম উত্তর 'দলাম যে, হজ 
ম্যাজেস্ট'র গভন“মেন্টের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণার প্রয়োজন হয়েছে । এই ঘোষণায় 
বলতে হবে যে, দুই নতুন ডোমিনিয়নের গভনমেন্ট আত দুরূহ ও জটিল শাসন- 
কারের গুরুভার বহন করতে 'গয়ে যে অস্বীবধা সহ্য করছেন, সেটা 'ব্রাটশ 
গভনমেন্ট খুব ভাল ক'রেই উপলাব্ধ করছেন। এ ছাড়া দুই পপ্রাতবেশন-ডোমিনিয়ন 
কথাটির উপর বোশ জোর 'দিয়ে ঘোষণায় দুই ডোঁমানয়নের সুসম্পকের গরযত্ব 
ও প্রয়োজনীয়তার দিকটাও উল্লেখ করতে হবে। ঘোষণার বাঁক অংশে আর একটি 
নীতি সুস্পন্ট ক'রে দতে হবে যে, দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে কারও সম্পর্কে ব্রিটিশ 
গভরন্মমেন্টের পক্ষপাতিত্ব নেই, যাতে বুঝতে পারা যায় যে, দুই ভডোমিনিয়নের 
সমস্যাগ্ীল সম্পর্কে ব্রাটিশ গভনমেন্ট একটা পনরপেক্ষ ওদাসীন্া' রক্ষা করে 

। 

“তান প্যাটেলের বিষয়েও আমাকে প্রশ্ন করলেন। শঙ্করের সঙ্গে আলোচনা 
ক'রে আমার যে ধারণা হয়েছে, আম তাই জানিয়ে দিলাম। আমার আর একটি 
ধারণার কথাও বললাম। প্যাটেলই বর্তমানে কংগ্রেস প্রাতষ্ঠানের প্রকৃত নিয়ল্তা ও 
পাঁরচালক এবং কংগ্রেসের প্রাতই তাঁর আনুগত্য অক্ষুণ থাকবে । কংগ্রেস দলের 
প্রাত ও দলের ভাঁবষ্যতের প্রাতিই তিনি তাঁর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব সব সময়েই 
উপলাব্ধ করেন। কংগ্রেসের সম্ঘশন্তি ভেঙ্গে যাবার আশঙ্কা ও লক্ষণ 
অবশ্য কিছ কিছ দেখা যাচ্ছে, কারণ এখন আর ব্রিটশ-বিরোধশ আবেদনের 
বারা এক্যবদ্ধ হবার সুযোগ নেই। কিল্তু কোন একটা পক্ষের বিরুদ্ধে আবেদন 
জাগ্রত ক'রে না রাখতে পারলে কংগ্রেসের সংহতি রক্ষা করা কঠিন হবেই বলে 
প্যাটেল মনে করেন। একটা উপায় ছিল, দেশীয় রাজন্যদের বিরুদ্ধে জনমত 
আন্দোলিত করা। কিন্তু সে উপায়ও নেই, কারণ প্যাটেল নিজেই রাজন্া-সমস্যার 
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সমাধান এমনভাবে ক'রে দিয়েছেন যে, তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাঁগয়ে তোলার 
কোন 'ভাত্ত আর নেই। এই অবস্থায় সম্ভবত বাধ্য হয়েই প্যাটেল মুসালম-বিরোধনী 
আন্দোলন জাগ্রত করতে চেয়েছেন। মুসলমানদেরই 'বিরুদ্ধতা করা হয়তো তাঁর এই 
আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এইটুকু অন্তত মনে করা যেতে পারে যে, 
হন্দু মহাসভা ও রাম্দ্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যাতে জনাপ্রয়তার ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে 
ছাঁড়য়ে গিয়ে প্রাধান্য প্রাতষ্ঠা ক'রে ফেলতে না পারে, তারই জন্য প্যাটেল এ পল্থা 
গ্রহণ করেছেন। 

“ক্রীপস্ বলেছেন, নেহরু ও প্যাটেলের সম্পকর্টা ঠিক দুই প্রাতিদ্বন্্বীর সম্পর্ক 
ন়। প্রধান নেতা ও তাঁরই সহকারা প্রধান নেতার মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, প্যাটেল 
ও নেহরুর মধ্যে সেই সম্পকই বর্তমান ।” 

লণ্ডন, বৃহস্পতিবার, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : ইসমের অনুরোধে 
্যাণ্ডেষটার গ্ার্ডয়ানের সম্পাদক জন বিভান'কে আজ নিমল্লণ করোছলাম। দিন পনর 
আগে পুনঃ-পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিভান মাউণ্টব্যাটেনের কর্ম- 
পন্থা, কাজ ও নীতির সব কিছুর বিরুদ্ধেই আক্রমণ করেছেন। বিভান লিখেছেন যে, 
মাউণ্টব্যাটেন যেভাবে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ-ব্যবস্থা পাঁরচালনা 
করেছেন তাকে এক কথায় বলা যায়-__'ভেঙ্গে দিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া! । 
গার্ডয়ানের আভযোগ, দুই নতুন ডোমিনিয়নের দুই গভরননমেন্টকে নিয়ে একটা যাত্ত 
শাসন-পাঁরষদ কেন গঠন করা হলো নাঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কিছুকাল একটি 
যুস্ত শাসন-পারিষদ যাঁদ কাজ করতেন, তাহলে এ ধরনের হাঙ্গামা ও বিরোধ কখনই 
দেখা দিত না। মাউন্টব্যাটেন যা করেছেন, সেটা বস্তুত একটা জয়াখেলার মতো 
ব্যাপার। ভবিষ্যং না বুঝে, পাঁরণাম 'ববেচনা না ক'রে এবং আন্দাজের উপর কাজ 
ক'রে সমস্ত কিছ একটা আনাশ্চিত অদৃষ্টের হাতে ফেলে "দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। 
মাউণ্টব্যাটেন মনে করোছলেন যে, খুব তাড়াতাঁড় দেশ খণ্ডন ক'রে ফেলতে পারলেই 
সব সমস্যা মিটে যাবে এবং খণ্ডিত দেশের দুই অংশের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লেই 
কংগ্রেস ও লীগ আর বিবাদ এবং বিরোধিতা করবার সুযোগ বা অবসর পাবে না। 
[িন্তু মাউন্টব্যাটেনের এই জয়ার চাল ব্যর্থ হয়েছে।” 

গার্ডয়ানের এই তীব্র অভিযোগের প্রত্যেকাঁটর উত্তর দিলেন ইস্মে এবং সম্পাদক 
বিভানও শুনলেন । ইসূমে বললেন-_-আগের থেকে শত পাঁরকজ্পনা এবং ব্যবস্থা ক'রে 
রাখলেও পাঞ্জাবের এই বিস্ফোরণ পারহার করা সম্ভবপর হতো না। পারকল্পনা 
যথেষ্ট পাঁরমাণেই করা হয়েছিল, ন্তু কোন ফল হলো না। ইস্্মে বললেন, একটি 
পাঞ্জাবী প্রবাদ আছে যে, যাঁদ এক থেকে এগার পর্যন্ত গুণতে পারা যায়, তবে আর 
কাউকে আঘাত করা যায় না। কিন্তু একটু গুণে দেখবার মতো ধৈর্যও ভারতীয় 
জনসাধারণের ছিল না। 'হসাব ক'রে বুঝতে আর ধৈর্য ধরতে জনসাধারণ একেবারেই 
রাজি ছিলেন না। এই অবস্থায় ষে ব্যবস্থা করা কর্তব্য ছিল, তাই করা হয়েছে। 

গার্ডয়ান-সম্পাদক আভযোগ করলেন, ভারতে প্রশাসনের কাজের জন্য যেসব 
নতুন ব্যবস্থা মাউণ্টব্যাটেন উদ্ভাবন করেছেন, তার মধ্যে দূরদার্শতার ষথেম্ট অভাব 
দেখা যায়। ভাঁবষ্যতে কি অবস্থা দেখা দিতে পারে, সেই দিক ণববেচনা ক'রে এসব 
ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়ান। 

ইস্মে বললেন, ভাঁবধ্যতের জম্ভাবনার 1দকে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা করলেও লব 
সময় ভবিব্যতটা ব্যবস্থা অনুযায়ণী দেখা দেয় না। 'ব্রাটশ গভর্নমেন্টও তো ভাঁবষ্যং 
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বুঝে ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু কখনো ধারণা করতে পারেননি যে, 'ডানকাক" দেখা 
দেবে এবং সমুদ্রের উপকূলে পেশছবার পথ আর পাওয়া যাবে না। 

একটা উপমা দিয়ে সমস্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন ইস্মে। বললেন, 
“১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের ভারত ছিল মাঝসমুদ্রে আগ্ন-লাগা জাহাজের মতো 
অবস্থায় এবং জাহাজের ভিতরে বারূদের স্তপ। সুতরাং আমাদের কর্তব্য ছিল, 
বারুদের স্তূপ স্পর্শ করার আগেই এই আগুনকে নাভয়ে ফেলা। আমরা যা 
করোছি, তা করা ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের ছিল না।” 

করাচী-নয়াদল্লশ, সোমবার, ২৭শৈে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : এগার ঘণ্টা 
আকাশে পাড় দিয়ে আমাদের ল্যাঙ্কেস্টার করাচী এসে পেশছেছে। আজই 'দল্লশ 
রওনা হয়ে যাব। 

জিন্নার মিলিটারী সেক্রেটারি বিল বার্ন এসে আমাদের সঙ্গে বিমান ময়দানেই 
দেখা করলেন। বার্ন বললেন, জিন্না আজকাল প্রায়ই একটা কথা বলেন ষে, ১৫ই 
আগস্টের পর 'অবস্থা' অন্য রকমের হয়ে গিয়েছে। জিন্নার 'মালটারী সেক্রেটারি, 
দেহরক্ষী ও পার্্বচর আঁফসারদের বিশেষ কোন কাজ নেই, কারণ 'জন্না খুব কমই 
তাঁদের সে সুযোগ দিচ্ছেন। গভর্নমেন্ট হাউসের বাইরে খুব কমই বের হন জিন্না। 
মিলিটারী সেক্রেটারি এবং পান্বচর আঁফসারেরা শুধু হাউসের দেয়াল রং করা আর 
ইলেকাট্রক তার বসাবার কাজ তদারক ক'রে 'মাম্তার ও কারিগরদের খাটাচ্ছেন। 

একাঁট ঘটনার 'ববরণ শুনলাম 'বার্নর কাছ থেকে। কদন আগেই জিন্নার 
প্রাণনাশের একটা চেষ্টা হয়োছল। দু'জন লোক আধা-মুখোস পরে এবং চাঁদ মার্কা 
টপ মাথায় দিয়ে গভনমেন্ট হাউসের বাইরের প্রাচীর 'ডাঙয়ে িভতরে ঢুকছিল।' 

বলে-_-নিজের কাজ কর, এদিকে নজর 'দও না। গুলী মেরে প্রহরীকে তারা আহত 
করোছিল, 'কন্তু প্রহরীও মাটিতে পড়ে যাবার আগেই হুইীসিল বাঁজয়ে 'দিয়োছল। 
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নয়াদিল্লশ, মঞ্গালবার, ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : পালম বিমান 
বন্দরে যখন আমরা নামলাম তখন বেলা প্রায় একটা । শরীরটা খুবই ক্লান্ত 
বোধ করাছলাম। দেখলাম, ভের্নন আমাদের অপেক্ষায় এসে দাঁড়য়ে আছেন। 
প্রথম সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গেই ভের্নন আমাদের এক নতুন ঘটনার বার্তা শ্দানয়ে 
দলেন। আজ ভোরবেলা থেকে ভারতীয় সৈন্য কাম্মীরে ছুটে চলেছে । স্থলপথে 
পায়ে হে*টে নয়, আকাশপথে বিমানযোগে উড়ে চলেছে ভারতীয় সৈন্য। যাক্, এ 
বার্তা শোনার পর আরও তিন ঘণ্টার উপর সময় যখন পার হয়েছে, যখন বিছানায় 
আশ্রয় নেবার জন্য মান্র পা বাঁড়য়োছ, তখন আহবান এল মাউ' কাছ 
থেকে_ এখান আসুন। রাঁস এসে বললেন, কাশ্মীরের ব্যাপার শেষ পর্যন্ত কি 
অবস্থায় এসে পেশছেছে, সে সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন আপনাকে কতগুলি তথ্য জানিয়ে 
রাখতে চান। । 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, ঘটনা গরুতর হয়ে উঠেছে এবং খারাপের 'দিকে চলেছে। 

বিরুদ্ধে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাশ্মীরের গ্রীম্মকালীন রাজধানণ শ্রীনগরের 'দিকে 
দ্ুত এগিয়ে চলেছে হানাদার উপজাতীয়দের দল। এই অভিযান প্রাতরোধ করার 
জন্য এ পর্যন্ত প্রথম শিখ ব্যাটালিয়ানের মান্র তিন শো তাঁরশ জন সৈন্য বিমানে 
পাঠানো হয়েছে। 

মাউণ্টব্যাটেন চাইছিলেন, আম যেন আগামীকাল সকাল থেকেই সংবাদপন্রের 
প্রীতীনাধদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আরম্ভ কার। কিন্তু তিনি এটাও বুঝে- 
ছিলেন যে, এ কাজে নামবার আগে সমস্যা ও সঙ্কটের প্রধান বিষয়গ্াল আমার পক্ষে 
খুব ভাল ক'রে জেনে রাখা প্রয়োজন। যখন আম লণ্ডন থেকে রওনা হয়েছিলাম, 
তখন কাশ্মীরের ঘটনা যে অবস্থায় ছিল, এই কপদনের মধ্যে তার রূপ 'ভন্ন রকম হয়ে 
গিয়েছে। এর আগে আম শুধু এই পর্যন্ত শুনোছলাম যে, প্যাঁকস্থান ও কাম্মর 
গভরন্নমেন্টের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, সে সম্পকে সূত্র ক্ষুগ্র হবার উপক্লম হয়েছে। 
পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এই আঁভযোগ করেছেন কাশ্মীর গভরননমেন্ট-কাশ্মীরবাসীর 
পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কতগুলি সামগ্রী কাণ্মীরকে সরবরাহ করা বন্ধ ক'রে দিয়েছে 
পাকিস্থান। আরও শুনোছলাম, পাকিস্থানের দিক থেকে কাম্মীর সীমান্তের উপর 
ছোটখাট আক্রমণের ব্যাপার চলছে, এবং তার বিরুণ্ধে প্রাতবাদ জানিয়েছেন কাশ্মীর 
গভরনমেন্ট। পাকিস্থান গভরনমেন্টও ঠিক এই ধরনের পাল্টা আঁভযোগ করোছলেন 
কা*্মীরের বিরদ্ধে এবং প্রাতবাদও জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া ঘটনার আর কোন 
নতুন পারণাঁত সম্বন্ধে আমার কিছু জানা ছিল না। 

ক্ষমতা হস্তান্তরের তিন দিন আগে, ভারত অথবা পাঁকস্থান রাস্টের অল্তভূর্ত 
হওয়ার স্বাকৃতিপন্রে স্বাক্ষর করার শেষ তাঁরখের তিন 'দিন আগে কাশ্মীর 
মহারাজার গভনমেন্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, কাশ্মীর আপাতত ভারত ও পাকিস্থান 
উভয়ের সঙ্জেই স্থিতাবস্থা চুন্ত স্বাক্ষর করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। 

এর পর ভারত সরকার যে নাত গ্রহণ করেছিলেন, তাতে এটা বোঝা গিয়েছিল 
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যে, কোন রাম্ট্রের অন্তভূন্ত হবার জন্য কা*মীর মহারাজাকে কোন রকম অনুরোধ 
করতে ভারত সরকারের আগ্রহ.নেই। অনুরোধ বা অনুরোধের চেম্টাও ভারত 
সরকার করেননি। সে সময় দেশীয় রাজ্য দপ্তরের ভার ছিল প্যাটেলের উপর। 
প্যাটেল ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগাঁলকে ভারতভুস্ত হবার জন্য অনরোধ 
করেছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরের সম্পর্কে প্যাটেলও তাঁর অভ্যস্ত ননীতর ব্যাতিক্রম 
করোছলেন। এমন কোন কাজ করতে তাঁর আঁনচ্ছা ছিল, যে কাজের এই অর্থ 
দাঁড় করাতে পারা যাবে যে, 'তাঁন ভারতভুন্ত হবার জন্য কাশ্মীরের উপর চাপ 
দচ্ছেন। বরং তিনি এমন আশবাসও 'দিয়োছলেন যে, যাঁদ নেহাংই কাশ্মীর 
পাঁকস্থানে যোগদান করে তবে ভারত তাতে কাশ্মীরকে ভুল বুঝবে না, বা তাতে 
কোন অন্যায় ব্যাপার হয়েছে বলে মনে করবে না। 

কিন্তু মহারাজা তাঁর মাত স্থির করতেই পারাছলেন না এবং সুস্পম্ট কোন 
সদ্ধান্তই করাঁছলেন না, বরং এাঁড়য়ে যাবার চেষ্টা করাছলেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর 
মনের এই 'সিম্ধান্তহীন অবস্থা এবং স্পস্ট ক'রে একটা সিদ্ধান্তে পেশছবার 
আনচ্ছাই যে বর্তমানের এই সঙ্কটের একটা মস্ত বড় কারণ, সে সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহই নেই। মহারাজা যাঁদ দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পেশছতেন, তা হলে কাশ্মীর 
ল্লাজ্যকে তান এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারতেন। কোন সিদ্ধান্তে পেশছবার 
খই অক্ষমতার কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায় যে, এইভাবে শুধু বিলম্ব করা, তথা 
দীর্ঘসত্রতা করার ফলেই ঘটনার পাঁরণাম সাংঘাঁতক হয়ে উঠবার আশঙ্কা ছিল। 
তব দেখা যাঁচ্ছল যে, যেমন কাম্মীরের মহারাজা তেমাঁন হায়দরাবাদের নিজাম, বৃহৎ 
কোন সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাকে প্রাতরোধ করার আর কোন পন্থা জানেন না, জানেন 
শুধু সিদ্ধান্ত করার দায়িত্ব এাঁড়য়ে কালক্ষেপ করা। তাঁদের রাজনোতক বাদ্ধর 
ভাপ্ডারে এই দীর্ঘসূত্রতার কৌশলাস্তু ছাড়া আর কোন অস্ত ছিল না। 

কিন্তু আজ হতে যে ব্যাপার আরম্ভ হলো, তার রাজনোতিক এবং সামারক 
পারণাম কোন্ দিকে এবং কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে, সেটা খুবই গভশরভাবে 
ভেবে দেখবার বিষয়। এ বিষয়ে মাউন্টব্যাটেনের মনের ধারণায় কোন অস্পম্টতা 
অবশ্য ছিল না, তান ঘটনার গুরুত্ব এবং সম্ভাব্য সকল দুর্হতা সম্বন্ধে সচেতন 
ছলেন। এ সময় ভারত সরকারের মাথার উপর প্রচণ্ড সমস্যার বোঝা চেপে রয়েছে। 
পাঞ্জাব ও জুনাগড়ের ঘটনা 'নিয়ে ভারত সরকারের চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যস্ততার অন্ত 
নেই। এই অবস্থায় এবং অবস্থা দেখে আমার বেশ দ় ধারণা হয়েছে যে, এ সময়ে 
মাউন্টব্যাটেনের উপাঁস্থাঁত তাঁর গভর্নমেশ্টকে বহু বিপজ্জনক পথনভ্রান্তি ও পতনের 
আশঙ্কা থেকে রক্ষা করছে, যাঁদও শুধুূ পরামর্শ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন 
দায়িত্বের ভমকা গ্রহণ ক'রে ভারত গভনমেন্টকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা এখন 
তাঁর নেই। 

কাশ্মীর আক্রান্ত। আকাঁস্মক এবং অভাবিত সঙ্কট! প্রয়োজন আত দ্বুত 
[সদ্ধান্ত এবং উত্তেজনা পাঁরহার ক'রে অত্যন্ত সংযতিত্তে সমগ্র অবস্থাঁটকে 
াববেচনা করা। অসাধারণ কর্মোৎসাহের মানূষ মাউশ্টব্যাটেন, অত্যন্ত ধাঁর চিন্তা 
ও সতকর্তার সঙ্গে কাজ করার যে প্রাতিভা তাঁর মধ্যে রয়েছে, ভারতের এই সঙ্কটের 
মৃহ্র্তে সে প্রাতভা অবশ্যই কাজে লাগতে পারে। 

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে শুনলাম যে, গত শুক্রবার রান্রকালে নেহরু সর্ব- 
প্রথম এই দুঃসংবাদ প্রকাশ করেছেন। শ্যাম দেশের পররাম্্র মন্ত্র অভ্র্থনার জনা 
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আহৃত এক ভোজসভায় নেহরু বললেন, রাওয়ালাঁপাশ্ডর সড়ক ধরে উপজাতায়দের 
দল সামারক মোটরষানে বাঁহত হয়ে কাশ্মীরের দিকে এীগয়ে চলেছে । কাশ্মণর 
রাজ্যের সৈন্য বাধা দেবার জন্য কোথাও আছে বলে মনে হয় না। সব 'দিক 'দয়ে 
ঘটনা একটা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা সাঁম্টর লক্ষণ নিয়ে দেখা 'দিয়েছে। 

২৫শে অক্টোবর শাঁনবার মাউণ্টব্যাটেন দেশরক্ষা কমিটির বৈঠকে উপাস্থত 
শছিলেন। বৈঠকে জেনারেল লকহার্ট পাকিস্থানী বাহনীর সদর দপ্তর থেকে প্রদত্ত 
একট টোলগ্রাম পড়ে শোনালেন। পাঁকস্থানের দপ্তর জানিয়েছেন, পাঁচ হাজার 
উপজাতীয় মুজাফরাবাদ ও ডোমেল আক্রমণ করেছে এবং দখলও ক'রে নিয়েছে। 
আরও বহু সংখ্যক উপজাতীয় আক্রমণে যোগদানের জন্য আসছে বলে পাকিস্থান 
ধারণা করছেন, টৌলগ্রামে এই কথাও জানয়েছেন পাকিস্থান। ীববরণ ও বর্ণনা 
থেকে বোঝা গেল, উপজাতীয়রা ইতিমধ্যেই রাজধানণ শ্রীনগর হু ৩৫ মাইলের 
কাছাকাঁছ স্থানে পেপছে 'গিয়েছে। 

দেশরক্ষা কাঁমাট আলোচনা করলেন, কা*্মশর গভরননমেন্টকে [কিছু অস্রশস্ত ও 
গোলাবার্দ পাঠাবার কথা । শ্রীনগরের আঁধবাসীরা যাতে হানাদারদের আক্রমণ 
ঠোঁকয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাতে পারে, তারই জন্য আঁবলন্বে অন্রশস্ম 
পাঠানো উচিত। এর পর আলোচিত হলো সৈন্য প্রেরণের কথা । কাশ্মীরের সাহায্যে 
সৈন্য প্রেরণ করা যায় ক না এবং সৈন্য প্রেরণে কি সমস্যা আছে, মাউশ্টব্যাটেন সেই 
প্রসঙ্গ তুললেন । মাউন্টব্যাটেন বললেন, কাশ্মীর যাঁদ আগে ভারতের অন্তভুর্ত হবার 
স্বীকৃতি ঘোষণা না করে তবে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণে বিপদ আছে। 
[তাঁন আরও বললেন, কাশ্মীর এখন যাঁদ ভারতভুন্তর স্বীকাতি ঘোষণাও করে, তবুও 
সেই ঘোষণাকে একটা স্থায়ী সিদ্ধান্তের ঘোষণা বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। 
কাম্মীরকে অস্থায়িভাবে ভারতের অন্তভূর্ত করা হলো, এই নীতি নিয়েই কাশ্মীরের 
ভারতভুন্তর স্বীকীতি গ্রহণ করতে হবে। ভাবষ্যতে গণভোট গ্রহণ ক'রে কা*্মীর- 

চায়। ২৫শে তারিখের বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত 
প্রস্তাব গ্রহণ করা অবশ্য হলো না, কিন্তু সদ্ধান্ত হলো যে, ভি পি এখান আর 
এক মৃহূর্তও বিলম্ব না ক'রে বিমানযোগে শ্রীনগর রওনা হয়ে যাবেন এবং জেনে 
আসবেন প্রকৃত অবস্থাটা এখন ক রকম দাঁড়য়েছে। 

পরের দিনই ভি পি যেসব সংবাদ নিয়ে ফিরে এসে কাঁমাটকে জানালেন, সে 
সংবাদে নৈরাশ্য এবং দ্যাশ্চন্তাই বেড়ে উঠল। ছি 'প বললেন যে, মহারাজা এই 
দ্লুত ঘটনার ইঞ্গিত দেখে বড় বিচালত ও আভভূত হয়ে পড়েছেন এবং নিজেকে 
অত্যন্ত অসহায়ও বোধ করছেন। এই ধরনের ঘটনাকে আবলম্বে প্রাতরোধ করার 
জন্য একটা যে দায়ত্ব ও করণীয় কিছু আছে এবং করা উঁচত, শেষ পর্যন্ত সেটা 
উপলাব্ধি করেছেন মহারাজা । মহারাজা বুঝেছেন, ভারত থেকে যাঁদ আবিলম্বে সাহায্য 
না আসে, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর, যখন আরও বেলা হলো এবং দন 
প্রায় ফুরোতে চলল, তখন ভি পি মহারাজাকে বাঁঝয়ে বললেন, মহারাজার পক্ষে আর 
শ্রীনগরে বেশিক্ষণ থাকা াঁচত নয়। হানাদারেরা যখন বরমূলা পর্যন্ত পেশছে গিয়েছে, 
তখন রাজধানীতে এভাবে বসে থাকা মহারাজার পক্ষে একটা বাম্ধহন দুঃসাহসের 
কাজ মাত, কোন অর্থ হয় না। ভি 'প'র এই অনুরোধের পর মহারাজা পদ্ধী ও পূরুকে 
সঙ্গে নিয়ে শ্রীনগর ছেড়ে রওনা হলেন। রওনা হবার আগে ভারততুন্তর দ্বশকৃতি- 
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পল্লে স্বাক্ষরদান ক'রে মহারাজা ভি 'পি"্র হাতে তুলে দিলেন। মহারাজার চ্বাক্ষারত 
সেই স্বাকীতিপন্র কমিটির কাছে সমর্পণ করলেন ভি 'ি। 

শ্রীনগরের পক্ষে আত্মরক্ষা করার মতো সামারক ব্যবস্থাই বা কি দশায় আছে, 
[ভি দি সে বিষয়ও কাঁমাটকে জানালেন। ভি দ্পি বললেন, শ্ত্রীনগরে যে সামান্য- 
সংখ্যক সৈন্য আছে, হানাদারদের আক্রমণ থেকে আত্মরর্চা করার মতো সেটা িছুই 
নয়। মান্র এক স্কোয়াড্রন ঘোড়সওয়ার সৈন্য শ্রীনগরে 'ছিল। খুবই ডীদ্বগ্ন হবার 
মতো সংবাদ। এ সংবাদ শোনার পর কাঁমাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, মহারাজার 
ভারততুন্তির স্বীকাত ভারত সরকারের গ্রহণ করা উঁচত এবং রান্রি শেষ হয়ে ভোর 
হওয়া মান্রই এক ব্যাটাঁলয়ান পদাতিক সৈন্য শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা কারয়ে দিতে 
হবে। 

দেশরক্ষা কমিটির বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন কা*্মশরের ভারতভুত্তি সম্বন্ধে যে নীতি 
ও পল্থা অনুসরণের কথা বললেন, তার একটা বৃহত্তর তাৎপর্যও ছিল। মাউণ্ট- 
ব্যাটেনই বিষয়টা আমার কাছে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে শোনালেন। কাশ্মীরের 
সমস্যাকে পূর্বে তিনি যে দৃন্টিভঙ্গীতে বিচার করতেন, তার িছন্টা পাঁরবর্তন 
এখন তিনি করতে বাধ্য হয়েছেন। কেন হয়েছেন এবং কি পাঁরবর্তন হলো, তাও 
[তান আমাকে বোঝালেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, ভারতের শাসন-ক্ষমতা 
ভারতঈয়দের হাতে অর্পণ করার আগে থেকেই তান কাশ্মীর মহারাজাকে একাট 
বিষয় বার বার বোঝাবার চেস্টা করেছেন। গত জুন মাসে মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীরে 
গিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই [তানি মহারাজাকে এই অনুরোধ ক'রে এসেছেন 
যে, ভারত অথবা পাকিস্থান, এই দুই ডোঁমাঁনয়নের মধ্যে যারই অন্তভূক্ত হবার ইচ্ছা 
মহারাজার হোক না কেন, মহারাজা যেন রাষ্ট্রভুন্তর কোন সিদ্ধান্ত করার আগে 
কাশ্মীরের লোকের ইচ্ছাটা একবার জেনে নেন। জনমত যাচাই করবার জন্য গণভোট 
এবং নির্বাচন ইত্যাদ যেসব পল্থা আছে, তার যে-কোন একাটির সাহায্যে মহারাজা 
প্রজার আভমত জেনে নিতে পারেন। যাঁদ গণভোট অথবা কোন নির্বাচন? ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা বাস্তবে সম্ভবপর না হয়, তবে রাজ্যের 'বাভন্ন স্থানে 'বাভন্ন সমাজের 
জনসভা আহবান ক'রে প্রকৃত লোকমত জানা যেতে পারে। মহারাজাকে এইটুকু 
বোঝাবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন তাঁর সাধ্যমতো সব চেস্টাই করোছলেন। এটা হলো 
অতীতের কথা। বর্তমানে মাউন্টব্যাটেন দেখলেন, অবস্থা ভিন্ন রকমের রূপ গ্রহণ 
করেছে। গত দুঁদন ধরে "দিল্লীর মনে যে ব্যাপার চলাছল, তা লক্ষ্য করাছলেন 
মাউণ্টব্যাটেন। কাশ্মীর যাঁদ ভারতের কছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়, তবে কাশ্মীরের 
সাহাযোর জন্য তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রেরণ করতে হবে, গভর্নমেন্ট এই আঁভমত দূঢুভাবেই 
প্রকাশ করাছলেন। গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে এত দড়প্রাতিজ্ঞ ছিলেন যে, কাশ্মীরে সৈন্য 
প্রেরণ সম্বন্ধে সেনাপাঁতদের আপান্ত এবং মাউন্টব্যাটেনের আপান্তও উপেক্ষা করতে 
তাঁরা প্রস্তুত হয়েছিলেন। "দিল্লীর মনের এই অবস্থা দেখেই মাউন্টব্যাটেন ভারতে 
কাশ্মীরের রাষ্টরতন্তর স্বাকৃতি গ্রহণ করা সম্বন্ধে তাঁর পূর্বতন দৃষ্টিঙ্গীর্ 
পাঁরবর্তন করলেন। 

তান ভেবে দেখলেন যে, একটা স্বতন্দ্র রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করলে চরম 
আঁববেচনার কাজ করা হবে। কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণে আমাদের কোন আঁধকার নেই, 
যেমন পাকিস্থানেরও নেই। যাঁদ আমরা সৈন্য প্রেরণ করতে পারি, তবে পাঁকস্থানও 
কাখ্মশীরে সৈন্য প্রেরণ করতে পারেন। ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সশস্ম সংঘর্ষ এবং 



২০৪ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। সুতরাং মাউপ্টব্যাটেন চাইলেন, যদি ভারত গভর্নমেন্ট 
কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করতে দ়প্রাতজ্ঞ হয়েই থাকেন, তবে তার আগে একটি 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে কি না দেখে নিতে হবে, যে ব্যবস্থা এক্ষেত্রে নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় এবং অপাঁরহার্য। সে ব্যবস্থা হলো, কাশ্মীর মহারাজার কাছ থেকে 
ভারতভুন্তর স্বীকত পাওয়াঁখ কিন্তু মাউশ্টব্যাটেন ভাবাছলেন, মহারাজার ভারত- 
ভুন্তির 'সদ্ধান্ত শহধ পাওয়া আর গ্রহণ ক'রে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। এমনভাবে 
গ্রহণ করতে হবে, যাতে মনে না হয় ষে, ভারত সরকার কাশ্মীরকে পাওয়ার জন্যই 
মহারাজার স্বীকৃতি গ্রহণ ক'রে নিলেন। মাউন্টব্যাটেনের ধারণা ছিল যে, যাঁদ 
মহারাজার ভারতভুন্তর স্বীকৃতিকে ভারত গভর্নমেন্ট এভাবে একটা দাবী আদায়ের 
মতো ব্যাপার না ক'রে তুলে গ্রহণ করেন, তাহলে শুধু তারই জন্য ষম্ধের সম্ভাবনা 
দূরে সরে যেতে পারবে। | 

মহারাজার ভারতভুন্তির স্বীকৃতি এসেছে এবং মহারাজাকে এখান আন.ন্ঠানিক- 
ভাবে জানিয়ে দতে হবে যে, ভারত সরকার মহারাজার ভারতভুন্তির স্বীকাঁত মেনে 
নিলেন। মাউন্টব্যাটেন তাঁর গভনমেন্টের কাছে প্রস্তাব করলেন :যে, মহারাজার 
ভারতভুন্তির স্বীকাতি গ্রহণ ক'রে মহারাজাকে 'তাঁন যে পন্র দেবেন, তাতে একাঁট 
বিষয় তিনি যোগ ক'রে দিতে চান। বিষয়াঁটি হলো, কাম্মীরের ভারতভুন্তর সিদ্ধান্ত 
ভারত সরকার মেনে নিলেন, কিন্তু একটি সর্তে। ভাঁবষ্যতে যখন এবং যেই মান্র 
কাশ্মীরে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংপ্রাতিচ্ঠিত হবে, কাশ্মীর শান্তি ফিরে পাবে, তার 
পরেই অবিলম্বে গণভোট আহবান ক'রে জনসাধারণের প্রকৃত আঁভমত জেনে নিতে 
হবে। মাউন্টব্যাটেনের এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ দেশরক্ষা কাঁমিটির সকলেরই মনঃপৃত 
হলো, সকলেই সমর্থন করলেন। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে নেহরুও মাউন্টব্যাটেনকে 
জানালেন, মাউন্টব্যাটেন যেন গণভোটের সর্ত উল্লেখ ক'রে মহারাজাকে প্রত্যুত্তরে জানিয়ে 
দেন যে, এ সর্তে তাঁর ভারতভুন্তির স্বীকীতি ভারত গভনমেন্ট গ্রহণ করেছেন। 

কাশ্মীর ভারতের অন্তভূর্ত হবার পর মহারাজা জনসমার্থত শাসন-ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের জন্য যে চেষ্টা করলেন, তার প্রথম দক্টান্ত হলো শেখ আবদল্লার 
কারাম্বান্ত। কাশ্মীর রাজ্যের সবচেয়ে শান্তুশালী রাজনোৌতিক দল হলো কাশ্মশরের 
'জাতীয় সম্মেলন'। শেখ আবদ্দল্লা হলেন জাতীয় সম্মেলনের নেতা । শুনতে 
পাচ্ছ, মহারাজা অস্থায়ভাবে যে জনসমার্থত শাসন-পারষদ প্রাতষ্ঠার উদ্যোগ 
করছেন, সেই শাসনপাঁরষদের প্রধানের পদে তান শেখ আবদূল্লাকেই নিয়োগ 
করছেন। 

কাশ্মীরের ভারতভুন্ত সম্পূর্ণ 'বাঁধসঙ্গত, এতে কোন সন্দেহেরই স্থান নেই। 
বিশেষভাবে এই প্রশ্নাটর ক্ষেত্রেই 'জন্না নিজের ফাঁদে নিজেরই পা জাঁড়য়ে ফেলেছেন। 
কারণ, তানি জুনাগড়ের রাষ্টরভান্তর প্রশ্নে এই নশীতর উপর তাঁর দাবা দাঁড় কাঁরয়ে- 

যে, রাজ্যের রাজা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তাই হবে আইনসঙ্গত 1সদ্ধান্ত। 
'জিন্নার বন্তব্য হলো, রাম্টভুত্তি ব্যাপারে দেশ"য় রাজ্যের রাজার ব্যান্তগত ইচ্ছাই হলো 

| ইচ্ছা। প্রজা যাঁদ আপান্ত করে, তাহলে কিছ ষায় আসে না। রাজার 
ব্যান্তগত ইচ্ছাকেই সবোচ্চ রাজনোতিক মর্ধাদা দিতে হবে। 

শেষ রান, ঘাঁড়র কাঁটা জানয়ে 'দচ্ছে, চারটা বাজে। আমার উপর বোধ হয় 
করুণা হলো মাউশ্টব্যাটেনের, তাই এতক্ষণে ছুটি পেলাম। যাঁদ না পেতাম, তবে 
আম বোধ হয় তাঁর সামনেই মাথা ঘ্বরে খুড়ে যেতাম। 



জাঁটল কাণ্মীর নাটক ২০৫ 

দিনগদীল যে কিরকম অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে, তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে 
পারবে না। সবই যেন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে, একটুও দোৌর সইছে না। বহু 
সংবাদপত্রের বহুসংখ্যক প্রাতাঁনাধর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা ও বিবৃতিদান নিয়ামত 
চলছে। এর উপর, আর একরকমের একটা কাজের ভার এসে ঘাড়ে চাপলো। 
গভনমেন্ট আজ পর্যন্ত ক ক কাজ করতে পেরেছেন, সে সম্বন্ধে একটা সরকারন 
বিবৃতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন মাউন্টব্যাটেন ও নেহরু । আমাকেও সে 
আলোচনায় যোগ দতে হলো। এই সময় এ ধরনের আলোচনা একটা কেতাবণ 
আলোচনার মতোই লাগছিল। নেহরুর চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। কি ভয়ানক 
শুকনো ও জীর্ণ শীর্ণ চেহারা হয়ে গিয়েছে নেহরুর। 

স্টেটসূম্যান পান্রকার সম্পাদকীয় মনোভাবের রকম দেখে মাউন্টব্যাটেন ক্ষুব্ধ 
হয়েছেন। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্পকেরি অবনাত ঘটেছে, এইজন্য দুশ্চিন্তা 

ভারতীয় সৈনা ঢোকান হলো। স্টেটসূম্যানের সম্পাদক আইয়ান স্টীফেনসূকে ডেকে 
পাঠাবার জন্য আমাকে বললেন মাউন্টব্যাটেন, সম্পাদক যেন এখাঁন একবার এসে দেখা 
ক'রে যান। 

মাত্র এক ঘণ্টা প্রায় পার হয়েছে, স্টীফেনস উপাঁস্থত হলেন। মাউন্টব্যাটেন 
প্রথমেই বললেন-_-ভাঁওতার জোরে একটা জাতিকে গড়ে তোলা যায় না।, 

মাউণ্টব্যাটেন বলতেই থাকেন--“বজেতার মতো গার্বতভাবে শোভাযান্রা ক'রে 
কাশ্মীরে প্রবেশ করার আশা নিয়ে জিন্না আবোটাবাদে বসে আছেন। 'জন্নার মনে 
ব্য্থতাবোধ প্রবল হয়ে উঠছে। প্রথম হলো, জুনাগড়ের ব্যাপারে, তারপর গত কাল 
হায়দরাবাদে ষে ঘটনা হয়ে গিয়েছে, সেই ব্যাপারে । হায়দরাবাদের যে প্রাতনাধ দল 
দিল্লী আসাঁছলেন ভারত সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রভুন্তির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য, 
হঠাৎ তাঁদের বাধা "দিয়ে 'দল্লী-যাল্রা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। 

“কন্তু কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত যে পন্থা গ্রহণ করেছে, তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ 'ভন্ন 
ধরনের । ঘটনাটাই ভিন্ন ধরনের । ঘটনার সূচনাতেই ভারত গভর্নমেন্ট ঘোষণা ক'রে 
দয়েছেন যে, কাশ্মীরে গণভোটের সাহায্যে নিণ্ণতি আঁভমতই ভারত স্বীকার ক'রে 
নেবেন। যাঁদ ভারত কাশ্মীরের জন্য সামারক সাহায্য নিয়ে উপাস্থিত না হতো, 
তবে শ্রীনগরে একটা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান ক'রে ছাড়তো উপজাতণয় 
হানাদারের দল, সেই সঙ্গে শ্রীনগরের প্রায় দুশো জন বিটিশ নরনারীকেও হানাদারের 
আক্রমণে মৃত্যুবরণ করতে হতো। এ পাঁরণাম একেবারে অবধাঁরত ছিল, যাঁদ 
ভারতঈয় সৈন্য শ্রীনগরের সঙ্কটের চরম মৃহূর্তে পেশছে না যেত। কাশ্মীর রক্ষার 
জন্য ভারত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেটা সম্পূর্ণভাবেই বৈধ ব্যবস্থা হয়েছে, 
কারণ মহারাজা ভারতভুন্তর স্বীকীতিপন্রে স্বাক্ষর করার পর ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে 
উপাঁস্থত হয়েছে ।” ৃ 

এই সব কথা বলার পর মাউশ্টব্যাটেন স্টীফেনসকে আরও কতগীল ঘটনার 
কথা জানিয়ে দিলেন : অফকিনলেক 'জিন্নাকে শেষ পর্যন্ত একটা বিষয় বোঝাতে 
পেরেছেন। আঁকনলেকের কথাতেই জিন্না মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরূকে আমল্লণ 
জানিয়েছেন, আগামশকালই লাহোরে উপস্থিত হয়ে কাশ্মীর সঙ্কট সম্বন্ধে 
আলোচনা করার জন্য। 

অবস্থা বা দাঁড়য়েছে, তাতে জিম্নার এই প্রস্তাব অবশ্যই ঘটনার একটা 



০৬ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

উল্লেখযোগ্য উন্নাতির লক্ষণ বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। ডুন ক্যাম্বেল এবং 
আ্যান্ড্রু মেলর সংবাদ জানতে চাইতেই আম জানিয়ে দলাম। এর মধ্যে যে একটা 
আশার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সে কথাও বললাম । কিন্তু জিন্নার এই আমন্ণের পিছনে 
কি উদ্দেশ্য রয়েছে, সে-বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারিনি । গত চাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
আঁকনলেক যে চেষ্টা করেছেন, সে চেল্টারই বা কতখান সার্থকতা আছে, সে সম্বন্ধেও 
আম কিছ? বলতে পারিনি । 

আজকের দেশরক্ষা কাঁমাটর বৈঠকে আলোচনার পর্ব যখন প্রায় মাঝামাঞি 
অবস্থা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, সেই সময় লাহোর থেকে আঁকনলেক মাউন্টব্যাটেনকে 
টেলিফোন করলেন। আঁকিনলেক জানালেন, তান জিন্নাকে রাজ করাতে পেরেছেন। 
কাশ্মীরে পাঁকস্থানী সৈন্য পাঠাবার যে নির্দেশ গতরান্রিতে! জন্না দিয়েছিলেন, 
সেই নিশি আজ বাঁতল ক'রে 'দয়েছেন জিন্না। পাকিস্থানের প্রধান সেনাপাঁত 
জেনারেল মেসেরাভি এখন ছ-টিতে আছেন, তাই অস্থায়ী প্রধান দেনাপাঁতি জেনারেল 
গ্রোস জিন্নার নিদেশ পেয়োছিলেন কাশ্মীরে পাকিস্থান সৈন্য প্রেরণের জন্য। 
পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারির বাড়তে 'জন্না তখন 'ছলেন এবং 
গভর্নরের এই মিলিটারী সেকেটারই জিন্নার নির্দেশ জেনারেল গ্রোসকে পেপাছিয়ে 
দিয়ে আসেন। 

গ্রেস জিন্নাকে জানালেন, সূপ্রীম কম্যান্ডারের অনুমোদন ছাড়া 'তান সৈন্য- 
বাঁহনীকে কাশ্মীরে যাবার কোন নিশি দতে পারেন না। গশ্রোসর কাছ থেকে 
সংবাদ এবং জরুরী অনুরোধ আঁকনলেকের কাছে পেশছানো মান্র, আর কালক্ষেপ 
না ক'রে আজ সকালেই আঁকনলেক বিমানযোগে চলে গেলেন এবং গিয়েই 'জিন্নাকে 
বোঝালেন। আঁকনলেক 'জন্নাকে বললেন, কাশ্মীর যখন ভারত রাস্ট্রের অন্তভূ্ত 
হয়েছে, তখন মহারাজার অনুরোধ অনুসারে কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করার সম্পর্ণ 
আঁধকার ভারত সরকারের আছে। 

যাই হোক 'জন্বার কাছ থেকে আকনলেক বিদায় নেবার আগেই জিন্না কাশ্মীরে 
সৈন্য প্রেরণের নিদেশ বাতিল ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয় 'জন্না এরই মধ্যে 
মাউশ্টব্যাটেন ও নেহরুকে লাহোরে যাবার আমন্্রণও জানিয়ে ফেলেছেন। 

ডিনারে বসোছ। ভেন্ন আসতে অনেক দৌর করছেন। কয়েক ঘণ্টা টোৌলফোনে 
অত্যন্ত ব্যস্ত ও বরত থাকার পর ভের্নন এলেন 'ডনারে। এসেই বললেন-_ সব 
শেষ। পাঁরকল্পনা যা করা হয়োছিল, তার সবই ভেস্তে গেল। কারণ, নেহরু 
অসংস্থ হয়ে পড়েছেন, লাহোরে যেতে পারবেন না। 

আজ রাত্রে ফিল্ম দেখার পর মাউন্টব্যাটেন ডেকে পাঠালেন আমাকে, রোনকে 
এবং ভের্ননকে, আজকের সারাদিনের ঘটনা সম্বন্ধে আলাপ করবার জন্য। 
মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, আজ সকালে দেশরক্ষা কাঁমাটর বৈঠকে লাহোর যাবার 
প্রস্তাব তিনি বেশ জোর 'দয়েই সমর্থন করেছেন। কমিটি তাঁর প্রস্তাবে না 
করতে পারেননি। মাউন্টব্যাটেনের কথার বিরদ্ধে একাঁট কথাও তুলতে কাঁমাঁটর 
সদস্যদের সাহস হয়ান। কিন্তু [তান এরই মধ্যে জানতে পেরেছেন যে, আজ 
[বিকালে মানল্সভার যে বৈঠক হয়ে গিয়েছে, তাতে লাহোর যাবার প্রস্তাব সম্বন্ধে 
আপাত্ত উঠেছে। 

নেহরকে লাহোরে যেতে 'দিতে মাল্সভার প্রবল আপাতত ছিল। লাহোর যাবার 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যও নেহরুর উপর অনুরোধের চাপও খাব প্রবল 
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হয়ে উঠেছে। মীল্্রসভার বৈঠকের শেষে ঘরে ফেরার পর নেহর্ বস্তুত সংজ্ঞা 
হাঁরয়ে পড়ে শিয়োছিলেন, তারপর শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। নেহরুর 
এই অসস্থতা যে সাঁত্যকারের অসস্থতা, এ সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেনের মনে কোন 
সন্দেহ নেই। তবু নেহরু এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেনকে চিঠি পাঠিয়ে জানয়েছেন 
ষে, তান কয়েকদিন পরে লাহোরে যাবেন, এখন লাহোর যাবার ব্যাপার স্থাঁগত 
রাখা হোক। এই কথা জানিয়ে জন্নাকে পন্র দেবার জন্য নেহর মাউন্টব্যাটেনকে 
অনুরোধ করেছেন। মাউন্টব্যাটেনও ঠিক করেছেন যে, তান কাল সকালে 
টেলিফোনে 'জিন্নাকে নেহরূর শরীরের অবস্থা ও অসুস্থতার কথা জানিয়ে দেবেন। 
নেহরুূর অসুস্থতা সম্পর্কে যে সব খবর মাউণ্টব্যাটেন নিজে জানতে পেরেছেন 
তারই বিবরণ 'জন্নাকে জানিয়ে তিনি জন্নাকেই দিল্লীতে আসবার জন্য অনুরোধ 
করবেন। 

স্পন্ট বোঝা যাচ্ছে, গভরনমেন্ট লাহোরের নাম শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শুধু 
লাহোর স্থানটাকেই যে তাঁরা অপছন্দ করাছলেন তা নয়। তাঁরা লাহোরের আমল্তণের 
সময়টাকেও পছন্দ করাছলেন না। এ সময়ে নেহরুর লাহোর যাওয়া গভনমেশ্ট 
আদৌ সমর্থন করতে পারাছলেন না। চেম্বারলেনের গডেসবার্গ যাত্রা যেমন 
হিটলারী মরজি তোষণের ব্যাপার বলে লোকে ধারণা করেছিল, নেহরুর লাহোর 
যাত্রার প্রস্তাবকেও এরই মধ্যে অনেকে সেই রকম ব্যাপার মনে করতে আরম্ভ 
করেছেন৷ কাশ্মীরের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে এখানে লোকের মনে এখন একটা ভাবাবেগ 
মান্রা ছাড়িয়ে উঠবার আশঙ্কা রয়েছে। বেপরোয়া সংঘর্ষে লেগে যাবার জন্য 
ভাবাবেগ ও উৎসাহের প্রাবল্য জেগে উঠতে পারে, এই বপদের সম্ভাবনা আমরা 
অনুমান করতে পারাছি এবং এটাও বুঝতে পারছি যে, এই ভাবাবেগ প্রশামত করার 
জন্য যথাসাধ্য চেম্টা করা গভনমেন্ট হাউসে অবাঁস্থত আমাদের এই ক্ষুদ্র দলাটরই 
কর্তব্য। কিন্তু সে কর্তব্য করতে হলে আগে যা করতে হবে, রোঁন সেই কথাই 
আমাদের স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন। ঠিকই বলেছেন রোনি, আগে এই সমস্যার সব 
কিছ তাঁলয়ে বুঝে নিতে হবে। যাঁদ আগে এটা না ক'রে নিতে পারি, তবে আমাদের 
কোন কথারই কোন মূল্য হবে না। কাউকে আমাদের আঁভমত 'দয়ে প্রভাবিত 
করারও কোন শান্ত আমাদের হবে না। 

নয়াদল্লী, বুধবার, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সাল : মাউন্টব্যাটেন আজ 
সকালে নেহরুূকে দেখতে গিয়োছলেন। প্যাটেলও গিয়োছলেন। লাহোরে যাওয়া 
উচিত ক না, সে বিষয় 'িয়ে মনখোলা আলোচনা হলো। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 
তান একাই যেতে রাজ আছেন। ঘটনা যখন দুটি দেশের ভাঁবষ্যংকে একটা 
বিপর্যয়ের মুখে এগিয়ে দেবার সব লক্ষণ নিয়ে দেখা দিয়েছে, যখন দুটি দেশকে 
একটা ভয়ানক পাঁরণাম হতে রক্ষা করার প্রশ্ন দেখা 'দয়েছে, তখন 'তাঁন 
তাঁর ব্যান্তগত মর্ধাদার কথাটাকেই বড় ক'রে দেখতে ইচ্ছা করেন না। এ রকম 
কোন আত্মাভমান বা অহামিকা তাঁর নেই। মাউশ্টব্যাটেন 'জজ্ঞাসা করলেন, 
তান যাঁদ একা লাহোর যেতে চান, তবে তাঁকে যেতে দিতে মাল্পিসভা রাজ হবেন 
কি না? 

প্যাটেল বললেন- নৈহর5 যাবেন না, আপনাকেও যেতে হবে না। 
প্যাটেল জানিয়ে দিলেন যে, যেমন তান নিজে, তেমনি মাল্্সভাও মাউশ্টব্যাটেন 

ও নেহরুর মধ্যে কাউকেই লাহোরে যেতে দিতে একেবারেই রাজ নন। 
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মাউন্টব্যাটেন জানালেন, লিয়াকংও অসংস্থ হয়েছেন। যাই হোক, যুত্ত দেশরক্ষা 
পারষদের আর একটা বৈঠক এ সপ্তাহেই হবার কথা আছে। বযাঁদ নেহরু এবং 
তান এ সময় এ যুক্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের বৈঠকের জন্যই লাহোরে যান, তা'হলেও 
সেটা ভারতের পক্ষ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবেরই পাঁরচায়ক হবে। 

নেহরু রাজি হলেন এবং মাউন্টব্যাটেন গভর্নমেন্ট হাউসে ফিরে এসেই 'জন্নাকে 
টোলফোন করলেন। মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে সংবাদ শুনে খাঁশ হলেন জিন্না। 
বিস্ময়ের ব্যাপার, এর মান্র পাঁচ মিনিট পরেই ডুন ক্যাম্বেল আমাকে টোলফোনে 
ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি যে, মাউণ্ব্যাটেন জিন্নার সঙ্গে 
টেলিফোনে কথা বলাঁছলেন, এটা সত্য কি? 
শির ই ৬ গত কাল 

মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনাসভায় কা্মীর সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য যে ভাষায় বর্ণনা করে- 
ছিলেন, তার মধ্যে প্রায় চার্চলীয় ধরনের ভাষা ও সুর ফুটে উঠেছিল। মহাত্মা গান্ধী 
বলেছেন : 'পাঁরণাম ভগবানের হাতে, মানুষ শুধু কাজ করতে পারে এবং কাজের 
জন্য প্রাণ দিতে পারে। থার্মোপাইীলি রক্ষার জন্য অ্পসংখ্যক স্পার্টান সৈন্য যেভাবে 
নিঃশেষে প্রাণ দিয়েছিল, সেই রকম কাম্মীর রক্ষার জন্য প্রোরত অজ্পসংখ্যক 
ভারতাঁয় সৈন্য যাঁদ রণক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবুও আমার চোখ থেকে এক ফোঁটা 
জল পড়বে না। শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর পক্ষের মুসাঁলম, শিখ ও হিন্দুরা যাঁদ 
তাঁদের কর্তব্যের ক্ষেত্রে আবচালতভাবে দাঁড়য়ে থেকে মৃত্যুবরণ করেন, তবুও আমি 
কাঁদব না। এ ঘটনা সমস্ত ভারতের চোখের সামনে এক নতুন গৌরবের আদর্শ 
হয়ে উঠবে । কাশ্মীর এইভাবে বীরের মতো দেশরক্ষার আদর্শ দেখাতে পারলে, সে 
আদর্শ এই উপ-মহাদেশের সকলের হৃদয় স্পর্শ করবে। হিন্দ হোক, মুসলমান 
হোক বা শিখ হোক, প্রত্যেকেই ভুলে যাবে যে তারা কোনাদন পরস্পরের কাছে 
শত্রু হয়ে উঠোছল।, 

কাশ্মীর রক্ষার জন্য যে সামারক প্রয়াস সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে, তারই কথা 
ভাবাছিলাম। সামারক আয়োজনের এখন যা অবস্থা এবং অশ্পাঁদনের মধ্যে যে 
অবস্থা দেখা দেবে, সেটা অত্যন্ত জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠবে বলেই বুঝতে 
পারছি। সোমবারে কা*্মীরে প্রোরত প্রথম সৈন্যদলের কম্যান্ডিং আফসার প্রথম 
সংঘর্ষেই মারা গিয়েছেন। ভারতাঁয় ফৌজ কিছ:টা 'পাছয়ে এসেছে। শ্রীনগর থেকে 
মান্ন সাড়ে চার মাইল পাঁশচমে জোর যুদ্ধ চলছে। 

লক্ষ্য করাছি, হায়দরাবাদও যেন সময় বুঝে সুর বদলাতে আরম্ভ করেছে। 
কাশ্মীর সঙ্কটের নতুন অবস্থা লক্ষ্য ক'রে হায়দরাবাদ হঠাৎ নতুন রাস্তা ধরার 
চেষ্টায় মেতে উঠেছে। কাশ্মীরের ভারতভুন্তর এবং কাম্মীরে ভারতীয় সৈন্য 
প্রেরণের প্রথম সংবাদ প্রচারত হবার পর মান্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হায়দরাবাদ থেকেও 
একটা নতুন নাটকীয় ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল। ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে 
'স্থতাবস্থা চুন্তির পত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য নিজাম সরকারের এক প্রাতাঁনাধদল 
দিল্লীর উদ্দেশে হায়দরাবাদ থেকে মান্র রওনা হয়োছলেন। কিন্তু হায়দরাবাদের 
ইত্তেহাদী দলের ইঞ্গিতে অন্ঃপ্রাণিত হয়ে এক জনতা এ প্রাতাঁনাধ দলকে আটক কারে 
ফেলেছে। এই অদ্ভূত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এখনো আমরা পাইনি কিন্তু 
এটা খুবই স্পম্ট ক'রে বুঝতে পারছি যে, নিজাম ভুল করছেন। এতকাল নিজাম 
যে কতগ্বাীল বিশেষ স্মীবধা ও আঁধকার ভোগ ক'রে এসেছেন, সেগ্নীলকে তান 



জটিল কাশ্মীর নাটক ২০৯ 

এখনো বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছেন। তাঁর এই দুর্বলতার জন্যই [তান 'দন 
দন আরও বেশি ক'রে চরমপন্থী ইন্তেহাদীদের ইচ্ছার অধীন হয়ে পঁড়ছেন। 

'. নয়াদিল্লখ, বৃহষ্পাতবার, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৭ সা : আর একটা দিন বেশ 
ঘুমিয়ে 'নয়েছি। রণস তাঁর ডিনার সেরে আমার কাছে একবার দেখা দিয়ে গেলেন। 
রীস বললেন, কাশ্মীরের খবর সঠিক এবং বিস্তারিতভাবে কিছ পাওয়া যাচ্ছে না। 
সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণের উপয্স্ত ব্যবস্থাই এখনো হয়নি । রশসের ধারণা, উপজাতীয় 
হানাদারেরা যাঁদ তাদের লুঠ করার স্বভাবগত প্রবৃত্ত ও উৎসাহের ঝোঁকেই ছুটে 
চলবার সুযোগ পেত, তবে এতক্ষণে তারা শ্রীনগর পেশছে যেত। কিন্তু 'আজাদ 
হিন্দ ফৌজে'র কাতিপয় প্রান্তন মুসলমান আঁফসারের নেতৃত্বে হানাদারেরা আঁভষান 
চাঁলয়েছে। তাই মনে হয়, সামারক পাঁরণামের 'দকে লক্ষ্য রেখে একটু ভেবৌচিল্তে 
অগ্রসর হচ্ছে হানাদারের দল। 

দেশরক্ষা কমিটির বৈঠকে এই প্রস্তাব সমর্থন করা হলো যে, লাহোরে যা্ত 
দেশরক্ষা পাঁরষদের বৈঠকে নেহরু উপাঁস্থত থাকবেন। এ সিদ্ধান্ত সরকারণভাবে 
ঘোষণাও করা হয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই নেহর্র কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেন সংবাদ 
পেলেন যে, ডান্তার নেহরুকে লাহোরে যেতে দিতে-রাঁজ হচ্ছেন না। ডান্তারের মতে, 
নেহরুর শারীরক অবস্থা এখন সাধারণ রকমেরও ভাল হয়ে ওঠেনি। সূতরাং 
নেহর জানিয়েছেন, মাউণ্টব্যাটেনকে একাই লাহোর যেতে হবে। 

এরই মধ্যে আর একটা যে ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, নেহরু সেটা লক্ষ্য করোছিলেন এবং 
তার জন্য তাঁর মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও পণীড়ত হয়েও উঠৌছল। ব্যাপার হলো, 'জিন্নার 
একাঁট বিবৃতি । 'জন্না এরই মধ্যে এক বিবাতিতে ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন যে, 
যেহেতু প্রতারণা ও গায়ের জোরে, কাশ্মীরের ভারতভুন্তির স্বীকীত ভারত আদায় 
করেছে, সেই হেতু কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে তিনি বৈধ ব্যাপার বলে মেনে নিতে 
পারবেন না। নেহর্কে লাহোরে যাবার আমন্দ্ণ জানিয়ে আলোচনার জন্য আহবান 
ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে জিন্না যে ধরনের ভারতবিরোধী তীব্র মন্তব্য ও আঁভযোগ প্রচার 
করলেন, তাতে নেহরুর মনও বে'কে বসল। নেহরুর মতে এ সবই হলো জিন্নার 
অভ্যস্ত রাজনোৌতিক ক্রিয়াকলাপের একমান্র সেই প্াজ, ক্উকৌশলে চাপ দেবার 
রীতি, সময় বুঝে যেটা "তান প্রয়োগ ক'রে থাকেন। যেখানে এ ধরনের চালবাজি, 
সেখানে রাজনোতিক সম্পর্ক স্থাপনের আলোচনা নিতান্তই অসম্ভব। 

জন্নার বিবাতি নেহরুর পক্ষে সহ্য করা কঠিন। সে বিবৃতিতে 'জন্না এমন আর 
একটি কাহিনশ জুড়ে দিয়েছেন, যা শুনে নেহরুর মনে লাহোরের আমল্নণ রক্ষা করার 
ইচ্ছা আর পোষণ ক'রে রাখবার কোন হ্ান্তই রইল না। 'জন্না বলেছেন, প্রথমে 
কাশ্মীরের মুসলমানদেরই উপর আক্রমণ চালাবার জন্য কাশ্মীর রাজ্যের ?হন্দু 
ডোগ্্রা সৈন্যদের লাগানো হয়েছে, এমন কি কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু সৈন্য সীমান্ত 
পার “হয়ে পাকিস্থানের মুসলমানদের গ্রামগনীলকেও আক্ুমণ করেছে। এইভাবে 
কাণ্মণীর রাজ্যের অভ্যন্তরে ও কাশ্মীর সীমান্তের মুসলমানদের উপর রাজ্যের হিন্দ 
সোনিকেরা অত্যাচার করেছে বলেই সশমান্ত অণ্চলের পাঠানেরা উত্তোজত ও ক্ষুব্ধ 
হয়ে কাশ্মীরের উপর হানা দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ধরনের আরও অনেক কথা 
ছিল 'জন্নার বিবৃতিতে । এসব শোনবার পর নেহরুর মনে ষে প্রাতীক্রিয়া দেখা 
দিতে পারে, সেটা বুঝতে পারাছ। এখন স্পন্ট করেই বোঝা যাচ্ছে যে, মাউন্টব্যাটেন 
যদ লাহোর যান তো একাই যাবেন, নেহুকেসগ্প নিযে যাওয়া স্তবপর হবে না। 

৯৪ 
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এখন 'কাশমীর'ই হলো প্রধান সংবাদ। এই অবস্থায় জ-নাগড়ের প্রসঙ্গ 
আন্দোলিত জনমতের তলায় 'থাঁতয়ে পড়ছে । সংবাদ 'হসাবে 

জুনাগড় এখন কিছ্টা পিছিয়ে পড়েছে। 
জুনাগড়ের ঘটনা কিন্তু 'পাছিয়ে পড়োন, বরং কাশ্মীরের নাটক আরম্ভ হবার 

সঙ্গে সঙ্গে জুনাগড়েও ঘটনার গাঁত নতুন পথে ঘরে যেতে আরম্ভ করেছে। নতুন 
উদ্বেগ স্ম্টি করেছে জনাগড়। 

গভনমেন্ট প্রস্তাব করেছেন, আগাম কাল মাংরোল ও বাবারয়াবাড়ের শাসন- 
ভার নিজের হাতে গ্রহণ করবেন। আমরা যখন লম্ডনে ছিলাম, তখন মাউণ্টব্যাটেন 
এও উফ পিপল 
ক'রে একটা 'নিম্পান্তর চেষ্টা করেছেন। কাশমনরের নতুন ও বৃহত্তর 'সমস্যার সঙ্গে এখন 
জনাগড়ও য্ত হয়ে রাজনোৌতক জাটলতার পটভামকা আরও বিস্হৃত করে তুলেছে 

িন্তু পাকিস্থানের জুনাগড়-নশীত তাঁদের কাশ্মীর-নীতর সমর্থনে কাজে 
আসবে না। জুনাগড়ের ক্ষেত্রে 'নবাবের ইচ্ছা'কেই রাষ্ট্রভুন্তর নির্ণায়ক চূড়ান্ত এবং 
আইনসম্মত সিদ্ধান্ত বলে পাকিস্থান ঘোষণা করছেন। অথচ কাশ্মীরের ক্ষেত্রে 
'মহারাজার ইচ্ছা'কে অনুরূপ আইনসম্মত সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিতে পাঁকস্থান রাজ 
নন। জুনাগড়-নবাবের রাষ্ট্রতুন্তির সিদ্ধান্তকে যাঁরা বিশদ্ধ “'আইনসঙ্গত" ব্যাপার 
বলছেন, তাঁরাই কা*মীর-মহারাজার রাষ্ট্রভুন্তর সিদ্ধান্তকে 'জযয়াচুর ও জবর- 
দস্তি'র ব্যাপার বলছেন। 

প্রচার-মূল্যের দিক! দয়ে জুনাগড় এখন ভারতের পক্ষেই বোশ লাভজনক। 
জুনাগড়ের ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হলে বিশ্বের জনমত ভারতেরই অনুকূল হবে, 
কিন্তু জনাগড় আঁধকার ক'রে ফেললে ব*বজনমত ভারতের ততখানি অনুকূল 
হবে কি না সন্দেহ। 

কিন্তু ঠিক এই প্রশ্নেই প্যাটেল 'ভন্ন মত পোষণ করেন। জুনাগড় ঘটনার 
প্রচার-মৃল্যের প্রাত তাঁর লোভ নেই। প্রচারের সুবিধা বা লাভের জন্য জুনাগড়কে 
1তনি এ অবস্থায় রাখতে ইচ্ছা করেন না। প্যাটেলই ভারতের প্রচার-মল্ এবং দেশীয় 
রাজ্য-মন্ী_দুই দপ্তরের পরিচালক 'তাঁনই। জুনাগড় সম্পর্কে এখন 'দেশীয় রাজ্য- 
মল্ত্রী' হিসাবেই প্যাটেল তাঁর প্রথম কর্তব্য পালন করতে চান, প্রচার-মল্ত্রী 'হসাবে পরে। 

এটা স্বীকার করতেই হয় যে, পাকিস্থানের পরামর্শে চালিত জুনাগড় যে সব 
কান্ড করেছেন, তাতে ভারত গভরননমেশ্টের পক্ষে একটা অসহনীয় অবস্থাই সৃ্টি 
করেছে। দ্রুত পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠা ভারতের পক্ষে খুবই 
স্বাভাবিক। মাংরোল ও বাবারয়াবাড় থেকে জুনাগড়ী ফৌজ সারয়ে নেবার জন্য 
নেহর্ গত পয়লা অক্টোবরে দলিয়াকংকে যে অনুরোধ করোছিলেন, সেই অনুরোধের 
পরে পত্রযোগে কম করেও আরও তিনবার পাক-গভনমেন্টকে অনুরোধ করা হয়েছে। 
তিন সপ্তাহ পার হবার পর একটা উত্তর এল পাকিস্থানের কাছ থেকে, তাতে 
লিয়াকং জানিয়েছেন যে, আগের চিঠিগ্ীল তাঁরা পানান। লিলয়াকং জানিয়েছেন, 
মাংরোল এবং বাবাঁরয়াবাড় থেকে ফৌঁজ সাঁরয়ে নিয়ে যাবার জন্য জ্নাগড়কে 'তাঁন 
নির্দেশ কিছু দিন আগেই 'দিয়েছেন। 

1কন্তু কার্ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ফৌজ সরানো হলো না! মাংরোল' ও 
বাবারয়াবাড়ে জুনাগড়ী ফৌজ এখনো রয়েছে। : এ 
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এর মধ্যে গত ১৬ই অক্টোবর তারিখে লাহোরে যুস্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের একটা 
বৈঠক হয়োছল। সে বৈঠকে আলোচনার সময় প্রসঞ্গক্রমে লিয়াকং নেহরুকে 
জানিয়েছিলেন যে, জুনাগড়ে গণভোটের দ্বারা রাষ্ট্ভুন্ত নির্ধারণ করবার নশীত স্বীকার 
করতে তান রাজ আছেন। নেহর: প্রস্তাব করলেন যে, ভি পি মেনন লাহোরে এসে 
এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা ক'রে যাবেন। 'লয়াকৎ এ প্রস্তাব প্রতাখ্যান করলেন। 
'িয়াকং বললেন, লাহোরে নয়, করাচশতে গিয়ে আলোচনা করতে হবে। 

গত ২১শে তারিখে দেশরক্ষা পাঁরষদ মাংরোল ও বাবারয়াবাড় আঁধকার করবার 
নীতি সমর্থন করেছেন। পরিষদের এই বৈঠকের দুশদন পরে একটা পাঁরকল্পনাও 
প্রস্তুত করা হলো, কিভাবে মাংরোল ও বাবাঁরয়াবাড় আঁধকার করা হবে। ঠিক এর 
দুশদন পরে এবং কাশ্মীর বিস্ফোরণের মান্র ছাত্রশ ঘণ্টা আগে ভারত গভর্নমেন্ট 
এই' পাঁরকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করলেন। 

আর কোন উপায় না পেয়ে মাউশ্টব্যাটেন শেষ প্ন্তি এই প্রস্তাব করলেন যে, 
মাংরোল এবং বাবারয়াবাড় আঁধকারের জন্য কেন্দ্রীয় রিজাভ পুীলশের উপর কাজের 
ভার দেওয়া হোক। এই বিশেষ পুঁলশ বিভাগাঁট ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ইংলন্ড- 
রাজের প্রাতানাধ ভাইসরয়েরই খাস বিভাগ ছিল। বিভাগাঁট এখনো পূর্বের মতোই 
সাধারণ পুলিশ ও মাঁলটারণ বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র হয়েই রয়েছে । দেশীয় রাজযগৃলিতে 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে এই বিভাগের সাহাষ্য এখনো গ্রহণ করা চলতে পারে। 

ভারতের দেশরক্ষা কাঁমাটর বৈঠক আজকেই হয়েছে এবং বৈঠকে মাউন্টব্যাটেনের 
এ প্রস্তাবও উ্থাঁপত হয়েছে। কিন্তু প্যাটেল কিছুতেই রাজ হলেন না। প্যাটেল 
অত্যন্ত শস্তভাবেই এই আঁভমত জানিয়ে দিলেন যে, মাংরোল ও বাবরিয়াবাড় 
আঁধকারের ভার ভারতীয় বাঁহননীর উপরেই ন্যস্ত করা হবে। 

নয়াদল্লশী, রবিবার, ইরা নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : দিল্লী থেকে মোটরে ক'রে সিমলা 
গিয়োছিলাম। পরিবারের সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এসোছ। পথে অনেক দৃশ্যই 
দেখলাম এবং তার মধ্যে এমন অনেক কিছু দেখলাম যা সারাজীবনের স্মাতিতে 
হয়তো একটা দাগ হয়ে থাকবে। . 

একমান্র কার্নাল ছাড়া আর কোন জায়গা থেকে নতুন কোন সাম্প্রদায়ক হাগ্গামার 
সংবাদ পাইনি । চারাঁদকে শান্তি আছে বলেই বোধ হচ্ছে। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছোট 
কার্নাল শহর থেকে মোটর লরীতে ক'রে মুসলমানদের সাঁরয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এ 
দৃশ্য দেখলাম। মুসলমান মেয়েরা শহরের প্রাচীরের গা ঘে'সে বসে আছে। এই 
দৃশ্যের পাশ কাঁটয়ে এীগয়ে চলল আমাদের মোটরকার। মোটরকারের রোডওতে 
তখন সুরশিল্পী বাখের 'প্রালউড প্রমত্ত ছন্দে ও হর্ষে সূস্বর ছড়াচ্ছে। শুনতে 
অতি অদ্ভূত লাগছে । কোন্ দৃশ্যের মাঝখানে কিসের সঙ্গত! মানূষের বেদনা 'কি 
সীমাহীন হয়ে .উঠল ? হয়েছে বোধ হয়, কিন্তু মানুষের সহ্য করার শীন্তও 'কি 
সীমাহীন হতে পারে? আমার মনের সম্মুখে এক নতুন অনুভবের জগৎ যৈন 
হঠাৎ উল্মুন্ত হয়ে গেল। শননাছ, সে জগতে যেন জীবনের প্রচ্ড দ্চখ এবং 
মাঁহমা একই বেদনার রাগিণণতে বেজে চলেছে। 

গভর্নমেন্ট হাউসে ফিরে এসেই দেখলাম, একটা ভোজের বযব্থা হয়ে যরেছে। 
মাউণ্টব্যাটেন পাঁরবারের নিমল্মণ। ভোজে উপাস্থত হয়ে দেখলাম, অন্যান্য 
আঁতাঁথদের সঙ্গে বিকানীরের মহারাজাও আঁতাঁথ হয়ে এসেছেন। বিকানীরের 
মহারাজা তাঁর রাজ্যে পাঁচ লক্ষের উপর শরণার্থর সেবাকার্ষের জন্য কি কি ব্যবস্থা 
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করেছেন, তারই পাঁরচয়ের দৃশ্য তোলা কতকগুলি ফিল্ম সঙ্গে নিয়ে এসোছলেন। 
সুন্দর রঙধন ফটোগ্রাফী। ফিল্ম দেখাবার সময় মহারাজা সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মের দৃশ্য- 
বস্তুর বিবরণও বর্ণনা ক'রে শোনালেন। মহারাজা বললেন, বিকানীর রাজ্যের ভিতর 
1দয়েই প্রায় পাঁচ লক্ষ উদ্বাস্তু গিয়েছে। কিভাবে এই বিরাট-সংখ্যক উদ্বাস্তু শরণার্থী 
দের পথ-চলার দুঃখ ও ক্লেশ লাঘব করার জন্য রাজ্যের গভনমেন্ট চেম্টা করেছেন, 
তারই িবরণ। বহুদূর বিস্তৃত মরু অঞ্চলের উপর 'দিয়ে ভ্রাম্যমাণ হাজারে হাজারে 
শরণার্থী নরনারীর প্রাত্যাহক সাহায্য ও রক্ষাব্যবস্থা করবার দায়িত্ব হঠাৎ মস্ত 
বড় হয়ে দেখা দেওয়াতে রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধ শান্ত ও সামর্থ্যের উপর 'দিয়ে 
খুব চাপ গিয়েছে । যতখানি সাধ্য তার সবই করেছেন রাজ্য সর্কার। শরণার্থীদের 
ক্ষাব্যবস্থার সমস্ত উদ্যোগকার্য যেভাবে পাঁরচাঁলত হয়েছে, তাড়ে দেখা গিয়েছে যে, 
দেড় শতের বোঁশ মুসলমানের প্রাণহানি হয়নি৷ 

মাউন্টব্যাটেনের মন বেশ প্রফল্ল। তিনি বললেন, লাহোরে সঙ্গে তাঁর 
সাড়ে তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় খুশি হয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। 
মাউণ্টব্যাটেন এবং 'জিন্না দু'জনেই মন খুলে 'ননজের 'নিজের বন্তব্য 'বলেছেন। কোন 
কথা মনের মধ্যে চাপা না রেখে এতটা খোলাখ্াঁলভাবে আলোচনা সম্ভবপর হতো 
না, যাঁদ দুই গভরন্নমেণ্টের দুই প্রধান মন্ত্রী সেখানে উপাঁস্থত থাকতেন। 'জন্না 
প্রথমেই আভযোগ করলেন যে, ভারত গভনমেন্ট তাঁদের সিদ্ধান্ত যথাসময়ে 
পাকিস্থান গভনমেণ্টকে না জানিয়ে অন্যায় করেছেন। ভারত গভন“মেশ্টের ইচ্ছার 
কথা আগে একবার পাকিস্থান গভর্নমেন্টকে সতর্ক করার জন্যও জানান উচিত 'ছিল। 
মাউণ্টব্যাটেন উত্তরে বললেন, যে বৈঠকে কাশ্মীরের সাহায্যে সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়, সেই বৈঠক থেকে চলে যাবার পর প্রথম যে কাজ নেহরু করেছেন, সেটা 
হলো লিয়াকংকে টৌলগ্রামে ভারত গভরন্নমেন্টের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা। 

এর পরে জিন্না আবার তাঁর ববাতর কথাই উত্থাপন করলেন। বিবৃতিতে 
[তান যা বলেছেন, তাই আবার জোর দিয়ে বললেন। কাশ্মীরের ভারতভুন্তি আইন- 
সম্মত নয়। প্রতারণার জোরে, অস্ত্রের জোরে কাম্মীরকে ভারত গ্রাস করেছে, ইত্যাঁদ। 

'জিন্না জানালেন, পাকিস্থান কখনই কাশ্মীরের এই ভারতভুন্ত বৈধ ব্যাপার বলে 
স্বীকার ক'রে নেবে না। 

মাউণ্টব্যাটেন ও 'জিন্নার আলোচনা এর পর একই য্যন্তি ও বন্তব্যের চক্রে শুধু 
আবর্তিত হতে থাকে । মাউণ্টব্যাটেন বললেন, হ্যাঁ, জবরদাঁস্ত এবং অস্ত্রবলের 'হংসাই 
কাশ্মীরকে ভারতভুন্ত হতে বাধ্য করেছে। কিন্তু সে জবরদীস্ত ও অস্নবলের 1হংসা 
এসেছে উপজাতীয়দের কাছ থেকে । উপজাতীয়দের এই অপরাধের জন্য দায়ী 
পাকিস্থান, ভারত নয়। 

এর উত্তরে জিন্না বলেন যে, তাঁর মতে ভারতই অস্তবলে জবরদাঁস্তর অপরাধে 
অপরাধী, কারণ ভারতই কাশ্মীরে সৈন্য পাঠিয়েছে। 

" মাউন্টব্যাটেনও প্রত্যুন্তরে বলেন, অস্তবলে অত্যাচার ও 'িংসার কাজ একমাত্র 
টা নিনিজিরনাালা চারি রানানিক্রাদা রনি রা 

। 

এইভাবেই দুজনে তাঁদের বন্তব্যের জের টেনে চললেন। এর পর জিন্না আর 
তাঁর রাগ চাপা রাখতে পারলেন না। মাউশ্টব্যাটেনের যান্তগ্ীলকে নিতান্ত এক- 
[রোথা বিবেচনাহধনতার প্রমাণ বলেই [তান মনে করলেন এবং সেকথা বলেই ফেললেন। 



জটিল কাশ্মীর নাটক ২১৩ 

শ্রীনগরে ভারত গভর্নমেন্ট এরই মধ্যে ষে পারমাণ সৈন্যবল উপাস্থিত করতে 
পেরেছেন, তার শান্ত ও সামধ্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে আভাস 
দিলেন। আগামণী কয়েকাঁদনের মধ্যে শ্রীনগরে ভারত গভর্নমেন্ট কতখানি সামারক 
সংহতি ও সৈন্য সান্ববেশ ক'রে ফেলতে পারবেন, সে সম্বন্ধেও জিন্নাকে কিছু কিছু 
আভাস দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। তিনি 'জন্লাকে পাঁরজ্কার জানিয়ে দিলেন, উপজাতায় 

 হানাদারেরা তই সংখ্যাবাদ্ধ আর শল্তিবাদ্ধ করে যত বোশ সুসংহত হয়ে উঠুক 
না কেন, এখন তাদের পক্ষে শ্রীনগরে প্রবেশ করার কোনই আশা নেই। সে সুযোগ 
অনেক দূরে সরে গিয়েছে। 

একথা শুনে 'জন্না চিন্তা করলেন, এবং শেষে প্রস্তাব করলেন_ তাহলে এই 
গসম্ধান্ত করা উাঁচত যে, দুই পক্ষই আবিলম্বে এবং একই সময়ে তাদের নিজ নিজ 
সৈনা কাশ্মীর থেকে সাঁরয়ে নিয়ে যাবে। 

মাউণ্টব্যাটেন এইবার চেপে ধরলেন 'জিন্নাকে_ উপজাতীয় হানাদারদের আপনি 
সারয়ে আনবেন ক ক'রে 2 হানাদারদের সঞ্গে পাক-গভরননমেণ্টের কি সম্পর্ক? তারা 
আপনার গভর্নমেন্টের নির্দেশে শুনবেই বা কেন? 

মাউন্টব্যাটেন যখন এইভাবে প্রশ্ন ক'রে জিন্নাকে তাঁর বন্তব্য ব্যাখ্যা করতে 
বললেন, তখন জন্লা সোজা উত্তর এাঁড়য়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা অনুরোধ কারে 
বসলেন। 'জিন্না বললেন, -আপান যাঁদ এ ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন, তবে আমিও 
আমার 'দিকের সব ব্যাপার বন্ধ ক'রে দেব।' 

অর্থাৎ, কা*্মীরে যারা আক্রমণ চালিয়েছে, সেই উপজাতীয়দের উপর পাকিস্থানের 
কোন প্রভাব নেই, এ আভিযান বন্ধ করার কোন ক্ষমতা পাকিস্থানের নেই-_এই য্যন্ত 
দোঁখয়ে পাঁকস্থান যে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন, সেটা পাঁকস্থান বন্ধ করবেন। 
আলোচনার ক্ষেত্রেও এ প্রচারমূলক য্যাস্তগ্ীলকে পাকিস্থান খুব বোঁশ উত্থাপন 
করবেন না। জিন্না যা বলতে ,চাইছেন, তার এই হলো অর্থ। 

প্রশ্ন ক'রে 'জন্লার মনের কথা যতটুকু জানতে পেরোছিলেন, তাতে মাউণ্টব্যাটেন 
এই বুঝলেন যে, কাশ্মীরের গণভোটের সম্বন্ধে 'জিন্নার মনে কতগুলি কঠিন "দ্বিধা 
ও প্রন আছে। যতক্ষণ ভারতাঁয় সৈন্য কাশ্মীরে থাকবে এবং শেখ আবদল্লা থাকবেন 
কাশ্মীর গভরননমেন্টের প্রধান পারচালক হয়ে, ততক্ষণ কাশ্মীরের মুসলমান নিভন়্চিত্তে 
পাকিস্থানে যোগ দেবার পক্ষে ভোট 'দিতে পারবে না, জিল্নার এই বি*বাস। 

মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন, রাম্ট্রপৃঞ্জের পাঁরচালনায় গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা 
করা হোক। 

জন্না আপাতত করে বললেন-না, তার বদলে দুই ডোমানিয়নের দুই গভর্নর- 
র সাম্মলিতভাবে মিলে গণভোটের ব্যবস্থা ও উদ্যোগ পাঁরচালনা করা 

উঁচত। 
মাউন্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। মাউন্টব্যাটেন জানয়ে 

দিলেন যে, নিজের রাস্ট্রে গভর্নর-জেনারেল 'জন্নার যতটা ব্যান্তগত বিশেষ ক্ষমতা ও 
আঁধকার আছে, ভারত রাশ্টে গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের ততটা ক্ষমতা ও 
আঁধকার নেই। নিয়মতন্্ অনুসারে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর মান্দিসভা তথা গভর্নমেন্টের 
পরামর্শ অনুসারে কাজ ছাড়া আর কিছ; করতে পারেন না। 

জন্নার মন অত্যন্ত বিষন্ন ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুত দৈবের উপর 
ভরসা করেই '্তীন বসে আছেন। বার বার সেই একই কথা তানি আবাৃত্ত ক'রে 



ই১৪ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

চলেছেন, ভারতের হাতে কিভাবে কত নিগ্রহ পাকিস্থানকে ভুগতে হচ্ছে, এই এক- 
ঘেয়ে এক নির্যাতনের কাঁহনশ। তিনি যে জাত তৈরী করলেন, সেই জাতিকে 
ভারত ধৰংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এই সংশয় 'জিন্নার সমস্ত চিন্তা ও 
দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভারতের যে কোন ব্যান্তকে অথবা ভারত সরকারের 
যে কোন নশীতকে এই সংশয়ের চোখ ছাড়া অন্য কোন চোখে, স্বাভাবিক পাঁরচ্ছনন 
দুষ্ট 'দয়ে দেখতে বা বুঝতে পারছেন না জিন্না। মাউণ্টব্যাটেন এবং ইস্মে 
যতক্ষণ 'জন্নার সঙ্গে আলোচনা করলেন, প্রত্যেক প্রসঙ্গে তাঁরা দু'জনেই 'জন্নাকে 
বার বার এই সংশয় দূর করার জন্য বললেন। 

মাউন্টব্যাটেন জিন্নার মনের এই সংশয় দূর করতে বিশেষ [কিছু সফল হয়েছেন 
বলে মনে হয় না। যাই হোক, আলোচনার পর যখন 'জন্নার কাছ থেকে বিদায় 
দরজা লারা রা র্যা 
অল্তত উপরে উপরে। 

মাউন্টব্যাটেন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বললেন, হিরন নর 
হতে শ্রীনগরে ভারতীয় সৈন্য যেভাবে বিমানবাহত হয়ে এবং 'যে সময়ের মধ্যে 
কাশ্মীরে গিয়ে সৈন্যাবন্যাস ক'রে ফেলেছে, সামারক হীতহাসে সে ঘটনার তুলনা 
বিরল। মাউন্টব্যাটেন বললেন, আমার দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া কম্যান্ডের অভিজ্ঞতায় আম 
অনেক সামরিক দক্ষতার উদাহরণ দেখোছি। কিন্তু বিমানবাহত ভারতঈয় সৈন্যের 
কাশ্মীরের ভূমিতে অবতরণ ও রক্ষাযুদ্ধের উদ্যোগ, দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের 
সামারক কণীর্তকে দক্ষতায় ছাঁড়য়ে 'গিয়েছে। ' 

এই ব্যাপার দেখেই 'জিন্না চমকে উঠেছেন। ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীর রক্ষার 
উদ্যোগে এমন অত্যদ্ভুত দক্ষতা ও সাফল্যের প্রমাণ দেবে, এটা 'জিন্বার কাছে সম্পূর্ণ 
অভাঁবত ও অকল্পনীয় ছিল। এই ঘটনাই 'জন্নার মনের সব হিসাব আর পাঁর- 
কল্পনাকে এলোমেলো ক'রে 'দিয়েছে। 

মাউণ্টব্যাটেনের মনে একটা আশার ভাব ছিল এবং 'তান 'ব*বাসও করতেন যে, 
মতভেদের কারণে জিন্নার ও তাঁর মধ্যে যে মনের ব্যবধান ঘটেছে, সেটা ক্রমে ক্রমে 
কমে আসবে। কিন্তু গত কয়েকদিনের ঘটনায় স্পম্ট ক'রেই বুঝতে পারা গিয়েছে যে, 
ব্যবধান কমেনি, বরং আরও বড় হয়ে উঠেছে। মতভেদ তীব্রতর হয়ে মতাবরোধে 
পরিণত হয়েছে। জিল্লার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের যে সাক্ষাৎ আলোচনা সোঁদন হয়ে 
গেল, তাতেও এই বাবধানের কিছুই কমোন। মাউণ্টব্যাটেনের সম্বন্ধে 'জিন্বা 
কতগদীল ধারণা ক'রে বসে আছেন, এবং এই ধারণাগুলি দিয়েই তানি মাউণ্টব্যাটেনের 
সব কাজ ও মনোভাবের তাৎপর্য বিচার করছেন। 'জন্না এখনো মনে করছেন যে, 
ভারতে ব্রিটিশ রাজের প্রাতভূস্বরূপ রাজকায় ক্ষমতা প্রয়োগের আধিকার মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের হাতে এখনো রয়ে 'গিয়েছে। এই ধারণা থেকেই জিন্নার মনে স্বাভাবিকভাবেই 
আর একটি ধারণা সম্ভবত হয়েছে যে, কাশ্মীর মহারাজার ভারতভুন্তর স্বীকাত 
গ্রহণ ক'রে মাউণ্টব্যাটেন মহারাজাকে যে পন্র দিয়োছলেন, সে পত্রের আসল রচয়িতা 
স্বয়ং মাউশ্টব্যাটেন। 'জিন্নার ধারণা, মাউশ্টব্যাটেনই প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকারের সব 
কাজ ও কাজের চেষ্টার পথ দেখাচ্ছেন, ভারতের সব রাজনোতিক উদ্যোগের 'পিছনে 
মাউন্টব্যাটেনের হাত রয়েছে। ভারত হতে 'বিমানবাহত ভারতীয় সৈন্য যে 
দুঃসাহসিকতার সঙ্গে শ্রীনগরে অবতরণ করেছে, সেই সামারক কাতত্বের 'পছনেও 
রয়েছে মাউন্টব্যাটেনেরই পাঁরচালন প্রাতভা। মাউণ্টব্যাটেনই এইভাবে ভারতের সব 



জটিল কাশ্মীর নাটক ২১৫ 

রাজনৌতক ও সামারক প্রচেন্টাকে প্রেরণা দিয়ে পাকিস্থানের স্বার্থ ও আশাভরনাকে 
. ছিন্নাভল্ল ক'রে দিচ্ছেন, সম্ভবত এই ধারণায় জন্নার মন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। 

এটা যাঁদ সত্য হয়, তবে বলতে হয় যে, জন্না সম্পূর্ণ ভুল ব্ঝেছেন। 'ব্রাটশ 
গভরন্নমেন্টের ৩রা জুনের প্রস্তাব যোৌদন দুই পক্ষ স্বীকার ক'রে নিলেন, সেই দিন 
থেকে ভারতে মাউশ্টব্যাটেনের সব চেষ্টার মধ্যে এই একটি মূল ইচ্ছা কাজ করেছে 
যে, নিকটভাবষ্যতে যে দ-”ট নতুন রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠিত হতে চলেছে, সে দুই রাষ্ট্রের 
মধ্যে ষেন পরস্পরের প্রাতি শুভেচ্ছার ভাব অক্ষুগ্ন থাকে ও উন্নততর হয়। ব্যান্তগত 
খ্যাত-অখ্যাতির ব্যাপারে জিন্নার মন 'নার্বকার বা উদাসীন নয়। ব্যান্তগত সুনামের 
মূল্যকে 'জি্লাও উপেক্ষা করেন না। সুতরাং এটা ভাবতে অদ্ভূত লাগে, নিজের 
ব্যন্তগত সুনাম রক্ষায় মাউন্টব্যাটেনের মনে কোন আগ্রহ নেই, এমন ধারণাকেও 'জিন্না 
কেমন ক'রে মনের মধ্যে স্থান 'দিচ্ছেন। ৩রা জুনের প্রস্তাব কার্যে পঁরণত করতে 
গিয়ে যাঁদ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অবাঞ্িত বিদ্বেষ ও বিরোধ দেখা দেয়, তবে সে 
ব্যাপারকে মাউণ্টব্যাটেন যে তাঁরই ব্যান্তগত ব্যর্থতা ও অখ্যাতর বিষয় বলে মনে 
করবেন, একথা 'জন্নার মনে হয় না কেন? 

কাশ্মীরের ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য করেই 'জন্নার মনে এই ধারণা 'বশেষ দূঢ়তা 
ল্লাভ করেছে এবং তাতেই তিনি আরও ক্ষৃব্থ হয়ে উঠেছেন। “কিন্তু কা*মীরের কথা 
ছেড়ে 'দয়েও 'জন্না সম্ভবত এ ধারণা করতে পারেনান যে, বৃহত্তর সমস্যার ক্ষেন্ে 
মাউন্টব্যাটেন ভারতের কাজ ও মনোভাবের উপর যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনস 
সে ক্ষমতা হলো অন্য ধরনের ক্ষমতা । ভারতের কোন সমস্যার ব্যাপারে ভারত যেন হঠাৎ 
কিছু ক'রে না বসে, পরামর্শ 'দিয়ে এই প্রয়োজনের উপযোগী শান্ত মনোভাবের 
পাঁরবেশ সৃন্টি করার ক্ষমতা মাউন্টব্যাটেনের আছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ 'ববাদ বা 
মতামতের দ্বন্দের ব্যাপারে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে মশমাংসায় উপনীত হতে 
ভারতকে সাহায্য করার ক্ষমতা মাউন্টব্যাটেনের আছে। কিন্তু আমরা আগেই লক্ষ্য 
করেছি যে, গভরন্নর-জেনারেলের ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে জিল্নার মনের ধারণা 'ভন্ন 
রকমের। গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা কতখাঁন থাকা উীঁচত, সে সম্বন্ধে তরি ধারণার 
পাঁরচয় তখনই পাওয়া গিয়েছে, যখন 'তিনি স্বাধীনতা আইনের নির্দেশের সাহায্য 
[নিয়ে আবলম্বে ণবশেষ ক্ষমতা'র আঁধকারী হতে দ্বিধা করলেন না। 

মাউন্টব্যাটেন ও জিন্লা, দুই ডোঁমনিয়নের দুই গভরন্নর-জেনারেল, এই দুই 
ব্যান্তর মধ্যে যাঁদও পরম্পরের প্রাত ব্যান্তগত শ্রদ্ধা এখনো রয়েছে, কিন্তু বাস্তব- 
ক্ষেত্রে তার কোন সার্থকতা দেখা যাচ্ছে না, কারণ 'জন্না এখন সম্পূর্ণভাবে রাজনৌতক 
ক্টপল্থার সাহায্যে উদ্দেশ্য 'সদ্ধ করবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে 'দয়েছেন।* 
গজন্নার মনে সন্দেহ ও সংশয় যেমন গভশীরতর হয়ে উঠেছে, তেমনি 'তাঁন মনকে 

*. মাউণ্টব্যাটেনের উপর জন্নার শ্রদ্ধা কত গভশর "ছল তার প্রমাণ সম্প্রীতি আম 
পেয়োছ। 'জন্লারই বন্ধূস্থানীয় হন, এমন এক ব্যান্তর কাছ থেকেই আম সম্প্রাত সে 
কথা জানতে পেরেছি! এর কাছ থেকে জানলাম, মৃত্যুর পূর্বে জিন্না বলোছলেন-_'জাীবনে 
আম এপর্যন্ত ঘত মানুষের সংস্পর্শে এসোছ, মধ্যে একমান্নর মাউন্টব্যাটেনেরই 
ব্য্তত্ব আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনকে যোদন আমি প্রথম দেখলাম, 
মনে হলো আমি একটা স্বগরয় জ্যোতি দেখাছি। 'জিন্না একথাও বলতেন যে, যতদিন 
মাউন্টব্যাটেন ভারতে ছিলেন, সে সময়ের কোন একাঁট মৃহূর্তেও 'তিনি মাউশ্টব্যাটেনের 
সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেননি । 



২১৬ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

কঠোরতর ক'রে উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা খ*জছেন। কিন্তু জন্নার এই ধরনের মন, মনের 
সংশয় ও বিচারব্দ্ধির রহস্য অথবা তাৎপর্য বোঝবার সাধ্য মাউশ্টব্যাটেনের নেই। 

' নয়াদিল্পশ, সোমবার, ৩ুরা নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : কাশ্মশীর-সঙ্কটের সংঘাদই 
এখন লোকের 'চন্তা আঁধকার ক'রে রয়েছে। হায়দরাবাদ সম্পর্কে কোতূহল চাপা 
পড়ে গিয়েছে । কিন্তু তার জন্য হায়দরাবাদের ঘটনা অবশ্য থেমে যায়নি। গত 
কালই হায়দরাবাদী ডোলগেশন দিল্লী এসে পেশছেছেন। স্বাধীনতা দবসের আড়াই 
মাস পরেও হায়দরাবাদ থেকে শুধু ডোলগেশন আসছে। ভারত-নিজাম মতভেদের 
সমস্যা যে অবস্থায় ছিল আজও সেই অবস্থায় রয়েছে। মাউন্টব্যাটেন আরও বোঁশ 
বাঁস্মত হয়ে দেখলেন যে, এবার যে ডোলগেশন এসেছে, তার !সব সদস্যই নতুন। 
[িনাট নতুন মুখ দেখতে পেলেন মাউন্টব্যাটেন। ডোলগেশনের এই ?তন-সদস্যের 
নেতা হয়ে এসেছেন মোইন নওয়াজ জঙ্গ, ধান হলেন ইত্তেহা দলেরই একজন 
জবরদস্ত নেতা। 

এর মধ্যে ইস্মে ও আমি যখন লন্ডনে গিয়োছিলাম, রড 
একটা সমাধানের সূত্র রচনার জন্য তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ভারত 
গ্রভর্নমেণ্টের দাবী হলো 'রাস্ট্রভুন্ত', এবং 'নিজামের দাবী হলো 'সম্পর্ক-স্থাপন। 
এই দুই প্রস্তাবিত দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় কি না, তার জন্য একটা 
ফরমূলা উদ্ভাবনের প্রয়াস করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। পার্চমেণ্টের মস্ত বড় একটা 
ক্পাটের উপর হাতে-লেখা অক্ষরে পুরনো কালের কেতাবী বাক্যরীতর ঘটা সৃষ্ট 
ক'রে একটা চুন্তিপত্র রচনা করেছিলেন নিজামের ডোলগেশন। এ হেন চুন্তপ্নরকেও 
সুপাঁরশ করোছলেন মাউন্টব্যাটেন, কারণ এ চুক্তপন্রের মধ্যে এমন ব্যবস্থার উল্লেখ 
ছিল যেগ্যাল সর্দার প্যাটেলের কাছে বস্তুত রাষ্ট্রভীন্তর ব্যবস্থা বলেই মনে হবে, 
এবং 'আঁতারন্ত মহামান্য নিজামও মনে করবেন যে তিনি ভারতের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা- 
সম্মত “সম্পক” মান্র স্থাপন করছেন। 

মাউন্টব্যাটেনের আর একটা বিশ্বাস ছিল যে, যতাঁদন মঞ্কটন নিজামের উপদেষ্টা 
হয়ে হায়দরাবাদে রয়েছেন, ততাঁদন চেম্টা করলে নিজামকে আধুনিক যুগের রীতি- 
নশীত ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করা সম্ভবপর হবে। তাই তান 'ি 'প'কে 
একবার হায়দরাবাদ পাঠাতে ইচ্ছা করলেন, যাতে ভি 'প সেখানে উপাঁস্থত থেকে 
আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন। অনেক চেম্টা ক'রে এ প্রস্তাবে নিজামের সম্মাত 
আদায় করতে পেরেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। "কিন্তু ঠিক যোঁদন 1ভ পি'র হায়দরাবাদের 
উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে যাবার কথা, সেই 'দনই 'নজামের কাছ থেকে ভারত গভর্ন- 
মেন্টের দপ্তরে বার্তা এসে পেশছলো- প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, নিজাম। 
নিজামের বন্তব্য, ভি শ্পি এই.সময় হায়দরাবাদে এলে বিক্ষোভ দেখা দেবে। 

যে ভাষায় নিজাম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্যাটেল যে ভাষায়, এই 
প্রত্যাখ্যানের উত্তর নিজামকে জানিয়েছেন, দুই-ই এমন মান্লাছাড়া রকমের হয়েছে 
যে, দু'পক্ষই অপমান বোধ না ক'রে পারবেন না এবং আলোচনার সম্মাধ এখানেই 
হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। 

অবস্থা ঠিক যখন এতদূর এসে গড়ালো, তখন মাউন্টব্যাটেন আবার মঙ্কটনকে 
লী আসবার জন্য পত্র দিলেন। 'দল্পশতে এসে মঞ্কটন ১০ই অক্টোবর তাঁরখে 
ভারত গভর্নমেন্টের কাছে এক 'স্থতাবস্থা চুন্তর প্রস্তাব করলেন! এই 'জ্থিতাবদ্থা 
চুক্তির মেয়াদ হবে এক বংসর। এই চুন্তর বলে নিজামের 'আতিরিন্ত মহামান্য 



ঈ 

জটিল কা্মীর নাটক ২১৪ 

মর্ধাদা ও গাঁদর গ্বৌরব প্রতাঁকী অর্থে অক্ষুম থাকবে এবং রাজনৈৌতিক অর্থে ভারত 
গভনমেন্ট হায়দরাবাদ রাজ্যে সেই স্ীবধাগ্ীলই পেতে থাকবেন, একেবারে 
আনুষ্ঠানিকভাবে হায়দরাবাদ ভারতের রাষ্টুভৃন্ত হলে ষে স্মাবধাগল ভারত গভন'- 
মেন্ট পেতেন। মাউণ্ব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে, মক্কটনের এই ফরমূলা অনুযায়ী 
স্থতাবস্থা চন্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনা করবার সময়সীমা আর একটু বৌশ 
বাঁড়য়ে দেওয়া হোক। এর আগে ভারত গভর্নমেন্ট দু'মাসের সময় মঞ্জুর 
করোছলেন। মাউনটব্যাটেনের অনুরোধ রক্ষা করলেন গভর্নমেন্ট 

কিন্তু এর পরেই আবার আরম্ভ হলো অত্যন্ত 'িরান্তকর এবং দুঃসহ এক 
দরাদারর পালা। আলোচনার সমাধি হবার উপক্রম আবার দেখা 'দিল। 
২২শে অক্টোবর তাঁরখে সর্তের নানারকম রদবদল করার পরে "স্থতাবস্থা চুন্তর 
একটা খসড়া তৈরী হলো। ভি 'প মেনন এবং নিজামের ডোঁলগেশন, উভয় 
পক্ষই এই খসড়া চুন্ত অনুমোদন করলেন। 

ডোলিগেশন সেই সন্ধ্যাতেই হায়দরাবাদে ফিরে গিয়ে নিজামের কাছে খসড়া 
চান্তপন্রাট দাখিল করলেন। চুন্তপত্রের দিকে নিজাম একবার চোখ তুলে তাকালেনও 
না, শুধু এই ইচ্ছা ব্্ত করলেন যে, তিনি এই দাঁলিল তাঁর শাসনকর্ম পাঁরষদের 
কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেবেন। 

নিজামের পাঁরষদ ডোলগেশনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে চুন্তপত্রের প্রত্যেকটি 
নির্দেশ তনাঁদন ধরে পরাক্ষা ক'রে এবং বুঝে বুঝে, তার পরে ২৫শে অক্টোবর 
তাঁরখে একটা সিদ্ধান্তে পেৌশছলেন। পাঁরষদের ছয়জন সদস্য 'স্থতাবস্থা চুন্তর 
পক্ষে এবং তিনজন বিপক্ষে ভোট 'দিলেন। আর কোন রদবদল না ক'রে এবং আর দেরি 
না ক'রে চুন্তপত্রে স্বাক্ষর দান করার জন্যই নিজামকে অনুরোধ করলেন 

ডেলিগেশনও নিজামের সঙ্গে সাক্ষাং ক'রে ভোটের ফলাফল জানিয়ে 'দলেন। 
নিজামও চুন্তপন্রে সম্মাত দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। 

পরের দিন নিজাম এই চুক্তিপত্রের সঙ্গে যুস্ত করার জন্য দূগট আন.ষাঁঙ্গক 
পন্ন রচনা করলেন। একট পন্রে তিনি এই প্রাতশ্রাত 'দলেন যে, হায়দরাবাদ 
কখনই পাকিস্থানের অন্তরুন্ত হবে না। আর একাঁট প্লে এই মন্তব্য করলেন যে, 
ভারত যাঁদ ভাবষ্যতে কখনো কমনওয়েলথের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ভারত ও 

' পাকিস্থানের মধ্যে যাঁদ য্দ্ধ বাধে, তবে এ চুন্ত রক্ষা করা বা মেনে চলবার জন্য 
তাঁর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। 

সম্ধ্যাবেলা ডোলগেশন নিজামের কাছে উপাঁস্থত হয়ে সমস্ত দলিল চাইলেন, 
কারণ পরের দিন সকালেই তাঁদের 'দল্ল রওনা হতে হবে। 'কল্তু নিজাম চুন্তিপন্ে 
স্বাক্ষর দান করলেন না। তান বললেন_ আজকের রাতষ্টা কেটে যাক, তারপর সই 
করব। কেন তান রান্রবেলা সই করবেন না, তার কোন য্ান্তও দেখালেন না নিজাম । 

তখনো ভোর হয়নি, রান্রিশেষে ঠিক তিনটার সময় হায়দরাবাদ শহরের প্রায় 
দবশ হাজার লোকের একটা ভিড় পাশাপাশি অবাঁস্থত 1তনাঁট অদ্টালকাকে চারদিক 
থেকে ঘিরে ধরল। ছত্তারীর নবাব, মঞ্কটন এবং স্যার সুলতান আহমদের বাস- 
ভবনের চারাঁদকে শেষরান্রর অন্ধকারে বিরাট জনতার ব্যুহ রচিত হয়ে গেল। ভিড়ের 
মধ্যে এক একটা লাউড স্পীকার উচ্চকশ্ঠে ঘোষণা করাছল, কোন হাঙ্গামা ও 
গ্লোলমাল কেউ করো না। শুধু নজর রাখ, ডেলিগেশনের তিন সদস্য যেন ঘর 
থেকে বের হতে না পারে। 



২১৮ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

কোথাও পুলিশের কোন চিহ্ন ছিল না এবং প্যালশ শেষ পর্যন্ত দেখাও 
দল না। সকাল পাঁচ ঘাঁটকার সময় ছস্তারী কোন মতে সামারিক কর্তৃপক্ষের দপ্তরে ॥ 
সংবাদ পাঠাতে সমর্থ হলেন। তারপর সামারক বিভাগের লোকজন এসে ডোলগেশনের 
তিন সদস্য এবং লোড মণ্কটনকে উদ্ধার ক'রে এবং পাহারা দিয়ে জনৈক হায়দরাবাদ 
সামারক আঁফারের গৃহে নিরাপদে নিয়ে গেল। 

সকাল আটটার সময় স্বয়ং নিজাম এক নির্দেশবাণী লিখে ডোলগেশনের 'তন 
সদস্যকে জানিয়ে দিলেন যে, এখন অন্তত িছাঁদনের মতো কেউ যেন আর 'দিল্ল? 
না যান। মাউন্টব্যাটেনকে এক টৌলগ্রামে নিজাম জানিয়ে দিলেন যে, একটা 
অপ্রত্যাশিত অবস্থা" দেখা দেওয়ায় ডোলগেশন এখন আর 'ি্লশ যেতে পারলেন 
না। “আম বিষ্বাস কার, গভর্নর-জেনারেল কিছ? মনে করত্বন না।” নিজাম 
একথাও জানালেন যে, আগাম” বৃহস্পাঁতবার অথবা বড় জোর শ্ম্রবার ডোলগেশন 
অবশ্যই দিল্লীতে উপাস্থত হবেন। 

নিজামের টোলগ্রাম পেয়ে আশ্বস্ত হয়োছলেন মাউন্টব্যাটেন এবং 'বশবাসও 
করেছিলেন যে আর কয়েকাঁদন পরে হায়দরাবাদী ডেলিগেশন চুক্তির সুসংবাদ নিয়ে 
দিল্লীতে উপাস্থত হবেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে ডোঁলগেশন তখন 
হায়দরাবাদের এক সামারক অফিসারের গৃহে আত্মীনরাপত্তার জন্য আশ্রয় গ্রহণ 
করেছেন। 

২৭শে তারিখে নিজাম ডেলিগেশনকে ডেকে পাঠালেন। নিজাম ডোঁলগেশনকে 
সুস্পম্টভাবেই বললেন যে, পাঁরষদের 'সদ্ধান্ত তান সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করেন। 
অবস্থার সব দিক একটু ববেচনা ক'রে দেখবার জন্যই তান চুক্তিপত্র সই করতে 
দের করছেন। এই কারণেই ডোঁলগেশনকে এখনই দিল্লী না গিয়ে কয়েকাদন 
হায়দরাবাদেই থাকতে 'তান বলেছেন। রেজভি ও তার ইত্তেহাদ দলের খুব নিন্দা 
করলেন নিজাম। নিজাম বললেন, ডেলিগেশনের 'দিল্লশ যান্রা বন্ধ করার জন্য তাঁদের 
ঘরের ভিতর আটক ক'রে রাখার উদ্দেশ্যে যে কাণ্ড সোঁদন হয়ে গেল, তার জন্য 
রেজভিই দায়ী। ওটা রেজাঁভরই কীর্ত। নিজাম জানালেন, তান রেজভিকে 
এই চুন্তি সমর্থন করতে বাধ্য করবেন। 

পরের দিন সকালবেলায় ডেলিগেশন আর একবার নিজামের সঙ্গে সাক্ষার্ 
করলেন। এই সময় রেজাঁভকেও সেখানে ডেকে পাঠালেন নিজাম । আলোচনাও 
হলো। কিন্তু দেখা গেল যে, রেজাঁভকে মত পারবর্তনে বাধ্য করা দূরে থাক 
নিজামই রেজাঁভর কথার প্রভাবে মত পাঁরবর্তন ক'রে বসলেন। রেজাঁভ বললেন, 
এই চুন্তির অর্থ হায়দরাবাদের মৃত্যু। এ চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করার অর্থ হায়দরাবাদকে 
হত্যা করা। 

রেজাঁভ বললেন, এখন একেবারে নতুন ক'রে ভারতের সঙ্গে আলোচনা আরচ্ড 
করতে হবে, নতুন রকমের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। ভারত গভনমেন্ট এখন অন্যাদকে 
নানারকম হাগ্গামায়, সমস্যায় ও ঘটনায় 'বব্রত। এই হলো হায়দরাবাদের পক্ষে 
উপযুন্ত সময়। রেজাঁভ প্রস্তাব করলেন যে, বর্তমান ডেলিগেশনকে 'দয়ে কাজ 
হবে না, এদের বাদ 'দয়ে নতুন তিনজন প্রাতানধি নিয়ে নতুন ডোলগেশন গঠন 
করতে হবে। রেজভি আরও স্পষ্ট ক'রে তাঁর প্রস্তাবের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে 'দিলেন। 
রেজাঁভ দাবী করলেন--পাঁরষদের যে 'তনজন সদস্য চুন্তর বিরদ্ধে ভোট দয়েছেন, 
সেই তিনজন সদস্যকে নিয়েই নতুন ডেলিগেশন গঠন করতে হবে।, 



জাঁটল কাশ্মীর নাটক ২১৯ 

মঙ্কটন, ছত্তারী এবং আহমদ-তিনজনেই নিজামকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন 
যে, এরকম কোন ব্যাপার হলে ফল খুবই খারাপ হবে। এভাবে নতুন ডেলিগেশন 
গঠন করা কাজের দক দয়েও একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও খেয়ালণ ব্যাপারমান্র হবে। 

কিন্তু (তনজনেরই সব অনুরোধ এবং যুন্ত বিফল হলো। জয়ী হলো রেজাভর 
প্রস্তাব। ছত্তারী, মঙ্কটন ও আহমদ পদত্যাগ করলেন। 

৩০শে অক্টোবরে মঙ্কটন রওনা হয়ে গেলেন লম্ডনের উদ্দেশে এবং স্যার 
সুলতান আহমদ দিল্লীর উদ্দেশে । রওনা হবার আগে নিজামের সঙ্গে দুজনেরই 
সাক্ষাৎ হয়েছিল। বিদায় নেবার সময় স্যার সুলতান তাঁর প্রান্তন প্রভু 'িজামকে 
একটি কথা বলে 'দলেন-__-আপনি যে ব্যাপার করলেন, তাতে আপনার টাকারও শেষ 
হবে, আপাঁনও শেষ হবেন ।! 

নিজাম এক টোৌলগ্রাম ক'রে মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলেন যে, 'রাজনোতিক 
অবস্থার পারবর্তন" ঘটায় পুরনো ডেলিগেশন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে 
নতুন তিন প্রাতনাঁধকে নিয়ে এক নতুন ডোলগেশন গঠন করা হয়েছে। মোইন 
নওয়াজ জঙ্গ এই নতুন ডোলগেশনের চেয়ারম্যান। ছত্তারীর বদলে মশর লায়েক 
আল প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুস্ত হয়েছেন। মোইন নওয়াজ হলেন মশীর লায়েক 
আলির ভগ্নীপতি। মীর লায়েক আল গত সেপ্টেম্বর মাস পযন্ত রাস্টরপু্জে 
পাঁকস্থানের প্রাতিনাধ হিসাবে কাজ করোছিলেন। 

হায়দরাবাদের ঘটনাবলশর প্রকৃতি ও পদ্ধাতি লক্ষ্য করলে এ সন্দেহ না হয়ে 
পারে না যে, হায়দরাবাদ পাকিস্থানের পক্ষভুন্ত হবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রে 'দিয়েছেন। 
লাহোরের বৈঠকে জিন্নার সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের যখন দেখা হলো, তখন মাউপ্ট- 
ব্যাটেন খোলাখুলিভাবেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। 'জিন্না বললেন, ক্ষমতা 
হস্তান্তরের আগে এবং পরে হায়দরাবাদের সঙ্গে করাচর একটা "সাধারণ যোগা- 
যোগ" বরাবরই 'ছিল এবং রয়েছে । কিন্তু 'জিন্না খুবই জোর 'দয়েই বললেন যে, 
নিজাম কেন 'সদ্ধান্ত পাঁরবর্তন করলেন সেটা নিজামই জানেন। এ ব্যাপারের 
সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। জিন্না বললেন, কোন রকম চুন্তর প্রসঙ্গ নিয়ে 
নিজামের সঙ্গে কোন আলোচনা তাঁর হয়নি । 

হায়দরাবাদের নতুন 'রাজনোতিক অবস্থার এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই 
অবস্থারই মুখপান্ন হয়ে গতকাল নতুন হায়দরাবাদ ডেলিগেশন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গো 
সাক্ষাতের জন্য 'দল্লশ পেশছেছেন। 

একটা বড়রকমের সঙ্কজ্পের কথা ঘোষণা ক'রে মোইন নওয়াজ আলোচনা আরম্ভ 
করলেন। মোইন বললেন-_-নিজামের ইচ্ছা, হায়দরাবাদ একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও 
স্বতন্দ রাষ্ট্র হবে। ভারত ও পাকিস্থান দুই ডোমানয়নের সঙ্গেই এই স্বাধীন 
হায়দরাবাদ ঘনিষ্ঠ সম্পক* রক্ষা ক'রে চলবে । হায়দরাবাদ যে বৈদোশক নশীত গ্রহণ 
করবেন সেটা অবশ্য মোটামুটি ভারতের বৈদোঁশক নাতর অনুর্প হবে এবং 
এবষয়ে ভারতের সঙ্গে একটা মিল রাখতেই নিজাম ইচ্ছা করেন। 

মোইন নওয়াজ ও তাঁর ডোলগেশনের সঙ্গে আলোচনায় অত্যন্ত শন্ত মনোভাব 
গ্রহণ করেছেন মাউন্টব্যাটেন। বাজে কথার কোন প্রশ্রয়ই তিনি দিলেন না। মাউপ্ট- 
ব্যাটেন বললেন, বিগত কয়েক বংসর ধরে বহ্য আন্তজাতিক আলোচনায় 'তাঁন 
যোগদান করেছেন এবং বহু সমস্যাপূর্ণ ও জাঁটল রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার 
আঁভজ্ঞতা তাঁর আছে। 'কল্তু হায়দরাবাদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যা 



২২০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

দেখলেন, সেরকম অদ্ভুত ব্যাপার তিনি আজ পর্যন্ত কোথাও হতে দেখেনান। 
খেয়াল ও মরাজ অনুসারে যখন যা ইচ্ছা তাই করবার এরকম চেম্টার উদাহরণ 
বিরল। অত্যন্ত ধৈর্ধের সঙ্গে বিবেচনা ও পরক্ষা ক'রে যে প্রস্তাব এর আগেই 
একপক্ষ চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেই প্রস্তাব নিয়েই হায়দরাবাদ আবার 
“আলোচনার জন্য উপাস্থত হয়েছেন_িনিতান্তই বিসদৃশ ও 'বাঁচত্র ব্যাপার। 

মাউণ্টব্যাটেন দ্বার্থহীীন ভাষায় পাঁরজ্কার জানিয়ে 'দয়েছেন যে, নিজামের এই 
ণডগবাঁজর, আগে, পূর্বের ডোৌলগেশন দিল্লীতে এসে আলোচনা ক'রে 'স্থিতাবস্থা 
ুন্তর যে চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করোছলেন এবং যে খসড়া িজামের পারষদ 
অনুমোদন করেছেন, একমান্্র সেই খসড়াই ভারত গভর্নমেন্ট এখন অনুমোদন করতে 
রাজ আছেন। নিজাম যাঁদ তাঁর নিজেরই গৃহীত সদ্ধান্ত বার বার অস্বীকার 
করতে থাকেন, তা'হলে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার পারসমাপ্তি চঁড়ান্তভাবেই হয়ে 
যাবে। আলোচনার সযোগ ও পদ্ধাঁত ব্যর্থ ক'রে দেবার জন্য স্বয়ং নিজামই দায়ী 
হবেন এবং পৃথিবীর কাছে নিজামের এই আচরণের কাহনণ ভারত পাঁরচ্কারভাবেই 
জানিয়ে দেবেন। 

আজ 'হিজ হাইনেস অব বিকানীরের সঙ্গে খানাপিনা হলো। জবররকমের খানার 
উপসংহার করা হলো আঁশ বছরের পুরনো ব্র্যাশ্ডি দিয়ে । মহারাজা বললেন, তাঁর 
পিতা মহাশয় পণ্টাশ বছর ধরে এই ব্র্যান্ড পুষে রেখোছিলেন। রাষ্ট্রভুন্তর উদ্যোগে 
মহারাজা কিভাবে কতটুকু চেষ্টা করোছলেন, তারই বৃত্তান্ত শোনালেন। তান 
বললেন, এই বছরেরই ৭ই, ৮ই এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী তাঁরখে এই "দিল্লীতে, তাঁর এই 
বিকানশর হাউসে বসেই নেহরুর সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ আলোচনা হয়োছিল এবং এই 
আলোচনার মধ্যেই রাষ্ট্রভুন্তির নীতি প্রথম রূপ গ্রহণ করে। ভোপাল তখন গোপনে 
অন্য রকমের একটা ব্যবস্থা করবার জন্য নানা চেষ্টা করছিলেন। 

বিকানীর আমাকে বললেন, এবিষয়ে তাঁর কোনই সন্দেহ নেই যে, দেশীয় রাজ্য- 
গুলি ভারতের অন্তর্ভূন্ত না হলে নতুন ভারত ডোমিনিয়নের পক্ষে শান্তশালী হওয়া 
কোনরুমেই সম্ভবপর ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক শাসকের মর্যাদা গ্রহণ ক'রে দেশশয় 
রাজন্যদের সন্তুষ্ট থাকা অবশ্যই কর্তব্য। তিনি বললেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজযগ্িকে 
নয়েই একটা সমস্যায় পড়তে হবে । এই নতুন রাজনোতিক পটভূঁমিকায় ভাবে ক্ষুদ্র: 
রাষ্ট্রগাঁলকে একটা সঙ্গত ব্যবস্থার মধ্যে রাখা যেতে পারে, সেটাই সমস্যা । 

মাউন্টব্যাটেনের অনেক প্রশংসা করলেন 'বিকানীর, -মাউশ্টব্যাটেন আমার ছেলে- 
বেলার বন্ধ্। য্যান্তীনিষ্ঠ বিবেচনা এবং সমস্যার মধ্যে সমাধানের পথ আঁবচ্কারের 
বিশেষ ক্ষমতা আছে মাউণ্টব্যাটেনের। তাছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের ব্যান্তত্ব। বিকানণর 
বললেন, মাউন্টব্যাটেন তাঁর ব্যন্তিত্বের প্রভাবেই সঙ্কট জয় করতে পেরেছেন। 

একটা কথা উল্লেখ না ক'রে পারি না, িবকানীরের মহারাজার সহজ বাস্তববোধের 
সঙ্গে য্ুন্ত হয়েছে তাঁর দেওয়ান পানিক্করের বাদ্ধিদীপ্ত প্রাতভা। যে সময় ভারতের 
অন্যান্য সব রাজন্য তাঁদের অনৈক্য মতভেদ ও উদান্রান্তির জন্য কোন 'সিম্ধান্তেই 
'পেশছতে না পেরে নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনাছলেন, সেই সময় 'বিকানীরের 
মহারাজা ও পানিক্রের ববেচনা এবং চেষ্টার ফলেই পুরাতন ও নতুন রাজনোতিক 
ব্যবস্থার মধ্যে একটা সংযোগের সূত্র আঁবচ্কৃত হতে পেরোছিল। 
-. নেহরদ বেতারে এক দীর্ঘ বন্তৃতায় একটি প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন। কাশ্মীরে 
গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব। রাষ্ট্রপৃঞ্জের পারচালনায় কাশ্মীরে গণ- 



জাঁটল কাশ্মীর নাটক ২২১ 

ভেট গ্রহণ করা যেতে পারে, একথা নেহরু বলেছেন। এই প্রস্তাবই মাউন্টব্যাটেন 
গত শাঁনবারে 'জিন্নার কাছে উত্থাপন করোছিলেন। প্রস্তাবাটর মধ্যে এমন কোন 
আঁতীরন্ত আভনবত্ব ছিল না এবং প্রস্তাবাঁট সবাঁদক দিয়েই য্ান্তসঙ্গত ছিল। কিন্তু 
জিন্না তবুও যে গণভোটের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপান্ত করেছিলেন, তার কারণ এই 
নয় যে, তিনি গণভোট গ্রহণের ব্যাপারটাই পছন্দ করেন না। তাঁর আপান্ত ছিল 
কাশ্মীরে ভারতাঁয় সৈন্যের অবাঁস্থাঁতির 'ির্ুদ্ধে। তাঁর বন্তব্_ভারতীয় সৈন্য 
কাশ্মীরে রয়েছে, এই অবস্থার মধ্যে গণভোট গৃহীত হলে সে গণভোট কখনই 
স্বচ্ছন্দ হবে না, এবং পক্ষপাতিত্বের দোষ থেকেও মনূস্ত থাকতে পারবে না। 

প্যাটেল এবং নেহরু দু'জনেরই মনে সম্ভবত এই ধারণা হয়েছে ষে, শীতকালে 
গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। যে কারণেই হোক, গণভোট গ্রহণের 
ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে, এই ধারণা তাঁদের হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা 
সমাধানের প্ল্খাঁটকে যেভাবে বিবেচনা করার ব্যাপার চলছে, তার মধ্যে একটা 
অবাস্তবতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলে মাউন্টব্যাটেন মনে করছেন। তান লক্ষ্য 
করেছেন, প্রশ্নটাকে যেন সকলে নিজেদের মনের ইচ্ছামতো একটু সহজ ক'রে নিয়েই 
বিচার করছেন। কাশ্মীরের মতো বিস্তৃত এক ভূখন্ড যেখানে ঘটনাক্ষেত্র, এবং যেখানে 
যুদ্ধ চলছে, সেখানে সমস্যা সমাধানের জন্য এমন ব্যবস্থার প্রাতশ্রাততে কোন কাজ 
হতে পারে না, যে-ব্যবস্থা আত দ্রুত ও আঁবলম্বে না হয়ে দূরবতাঁ ভাবষ্যতেই 
শুধু সম্ভবপর হতে পারে। মাউন্টব্যাটেন ভাবাছলেন, দূর ভাঁবষ্যতে কার্যে 
পাঁরণত করা হবে, এমন কোন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করার সময় এটাও "চন্তা করে 
দেখতে হবে যে, তত 'দনে যুদ্ধ ও যুদ্ধের গাতি কোন্ পাঁরণামের 'দকে অগ্রসর 
হয়ে অবস্থা ও ঘটনাকে কোন্ জাঁটলতার মধ্যে নিয়ে যেতে পারে। মাউন্টব্যাটেন 
এই সামারক পারাস্থাতর দিকটাই ভাবাঁছলেন। 

নয়াদিল্ল, মঙ্গলবার, ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : যুস্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের 
একটা বৈঠক শীঘ্রই হবে এবং সে বৈঠকে লিয়াকংও যোগদান করবেন। লক্ষ্য ক'রে 
আসছি, যুন্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের এক একটা বৈঠকের ঠিক প্রাক্কালে 'িয়াকৎ তাঁর 
প্রাতপক্ষের উদ্দেশে এক একটা ভর্থসনা-বাণী ঘোষণা ক'রে থাকেন। এবারও তাই 
করলেন। এখন তিনি অস-স্থতার জন্য শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন, তব এই অবস্থাতেই 
একটা বিবৃতি 'দিয়েছেন। এই বিবৃতিতে তিনি কুখ্যাত অমৃতসর সন্ধির কথা উল্লেখ 
করেছেন*। 'িয়াকৎ বলেছেন, কাশ্মীর রাজ্যের উপর মহারাজার আঁধকার রীতাবরুদ্ধ 
ও আইনাবরুদ্ধ। এই কারণেই কাশ্মীর জনসাধারণের প্রাতি সহানুভূতি দেখাবার 
জন্য রাজ্যের বাইরের এক দল লোকের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। লিয়াকৎ তাঁর 
1বাবাঁততে একথাও বললেন যে, যাঁরা কাশ্মীরী জনসাধারণের প্রাত সহানুভূতি 
প্রদর্শনের এই আঁভযানকে উপজাতীয় আক্রমণ” আখ্যা দিচ্ছেন, তাঁরা একটা মিথ্যা 
ইতিহাস নতুন ক'রে রচনার চেষ্টা করছেন। আরও আঁভযোগ করেছেন লিয়াকৎ__ 
কাম্মীরের কাপুর্ষ মহারাজা ভারত গভরননমেন্টের সশস্ত্র সাহাষ্য নিয়ে কাশ্মীর 
জনসাধারণের ভাগ্যের বিরুদ্ধে জালিয়াতী করেছেন। নেহরুর অসুস্থতার সত্যতা 
সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন লিয়াকৎ, অর্থাৎ নেহরু লাহোরে না যাবার জন্যই 
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২২২ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

অজূহাত হিসাবে একটা অসুস্থতার খবর রটনা করেছেন। ভাবাঁছ, এই ধরনের ভাষা 
ক 'বন্ধ্ত্বপূর্ণভাবে আলোচনা'র অনুকূল ভাষা? 

প্যাটেল এবং বলদেব সম্প্রতি কাশ্মীরের যদ্ধাুল থেকে ফিরেছেন। 
উভয়েই কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে দেশরক্ষা কাঁমাটর কাছে উদ্বেগজনক 
[বিবরণ প্রদান করলেন। কাঁমাঁট 'সদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, সবার আগে 
বরমূলা পুনরাঁধকার করার জন্য সামারক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দান করতে হবে। 
উপজাতীয় হানাদারের দল তাদের প্রথম আভষানের বেগে এগয়ে এসে বরমূলা 
আঁধকার ক'রে নিয়েছে । কাশ্মীর উপত্যকার প্রবেশপথে বরমূলা অবাঁস্থত। 
বরমূলাতে 'কছনসংখ্যক ইওরোপীয় নরনারী হতাহত হত্য়ছেন। কিছদসংখ্যক 
[ব্রাটশ প্রজারও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। ডোঁল এক্সপ্রেসের :সিডাঁন "স্মিথের পাস্তা 
নেই। এরা কোথাও আটক হয়ে আছেন বলেই মনে হচ্ছে। কাঁমটি উপলাব্ধ 
করেছেন, বরমূলা পুনরাধকার ক'রে ফেলতে পারলে উপত্যকার অন্ত্যন্তরে উপ- 
জাতীয়েরা সহজে আর ছাঁড়য়ে পড়বার পথ পাবে না। 

নয়াদিলী, শংক্রবার, ৭ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাজ : জরুরি কামিটির বৈঠক । শান্তি- 
রক্ষায় পূর্ব পাঞ্জাব গভরন্নমেন্টের যোগ্যতা ও শান্ত সম্বন্ধে আলোচনা এবং 
সমালোচনা হলো। গোপালস্বামী এবং নিয়োগ, উভয়েই পূর্ব পাঞ্জাবের যোগ্যতা 
ও শান্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারাছিলেন না। আর একটি বিষয় আলোচিত হলো 
_ উদ্বাস্তু গরু-মাহষের সমস্যা। গুরগাঁও জেলা থেকে যেসব আঁধবাসী ঘর ছেড়ে 
পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে, তারা কতসংখ্যক গরু-মহিষ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে? 
কাঁমাঁটর সদস্যেরা প্রস্তাব করলেন- প্রাত দশ ব্যান্তর এক একটি পাঁরবার একাঁট ক'রে 
গরু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন-__ অতএব এই ব্যবস্থাই হলো যে, পাঁরবারে পাঁচজন লোক 
থাকলে আধখানা গরু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। 

আজ আমরা সম্বর্ধনা জানিয়ে বিদায় 'দলাম। সৈন্যবাহনশ 'বিভন্ত করা হচ্ছে, 
তাই যথানার্দষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে ইয়াকুব খাঁ করাচীর গভর্নমেন্ট হাউসে চলে যাবেন 
বাঁডগার্ড দলের মুসলমান সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে। এই অনুষ্ঠানে রীস এবং 
ইসমেও যোগদান করলেন। ইয়াকুব, রীস, ইসূমে ও আম-মান্র এই চারজনে 
মিলে বিদায়ভোজের টোবলে গল্প করলাম। 

ইস্মে বললেন, ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ আপান্ত করছেন যে নেহরুর 
কখনই লাহোরে যাওয়া উচিত নয়। নেহরুর লাহোর যাবার প্রস্তাবকে নেতারা 
চেম্বারলেনের গডেসবার্গ যাবার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করছেন। ইস্মে বললেন-_ 
ভারতীয় নেতাদের আমার স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছা করে যে, রুজভেল্টও ইয়ল্টা 
গিয়েছিলেন । . 

জিন্লার নেতৃত্ব ও প্রাতষ্ঠা সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। 'জিন্না বস্তুত তাঁর 
শেষ বয়সে নেতা 'হসাবে প্রাতজ্ঞা লাভ করেছেন এবং এ প্রাতষ্ঠাও বোশ দিনের 
ঘটনা নয়। ইস্মে বললেন, ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল উইিংডনের সময়েও তান 
ভারতে কাজ ররোছলেন। সেই সময় জন্নাকে কেউ প্রথম শ্রেণীর নেতা বলে মনে 
করতো না, কারণ ভারতায় রাজনশীতির ক্ষেত্রে বড় নৈতাহসাবে গুরুত্বলাভ করার মতো 



জঁটল কাশ্মশর নাটক ২২৩ 

কোন প্রাতপাত্ত এবং প্রভাবও সেসময় 'জন্নার ছিল না। তখন কেউ ধারণাও করতে 
পারেনাঁন যে, এই 'জিন্নাই ভবিষ্যতে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা হয়ে উঠবেন। 

ইস্মের কথা শুনে আমারও একটা কথা মনে পড়ে গেল। গতবার লন্ডনে 
যখন ছিলাম তখন লোড রাডং-এর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়োছল। বিশ বছর 
আগের জিশ্লার অবস্থার সম্পর্কে লৌড রাীঁডং সংক্ষেপে কয়েকটি কথার মধ্যে ষে 
পাঁরচয়চিত্র ফুটিয়ে তুলোছলেন, সেটা এখনো আমার স্মরণে আছে। লোঁড রীডং 
বললেন_-'আম যখন ভারতে ছিলাম তখন 'জন্না 'শিকারসন্ধানী চিতাবাঘের মতো 
চারাদদকে শুধু ছুটোছটি করেই িরতেন।, 

, শানবার, ৮ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল: আজ সকালে এখানে য্ত্ত 
দেশরক্ষা পাঁরষদের বৈঠক হলো। জিন্না ও 'লিয়াকংকে এই বৈঠকে যোগদানের জন্য 
অনেক অনুরোধ করোছলেন মাউন্টব্যাটেন, কিন্তু দুজনের একজনও এলেন না। 
পাকিস্থানের পক্ষ থেকে এসেছেন যানবাহন মন্ত্রী নিশৃতার এবং গভরননমেন্টের 
সেক্েেটার জেনারেল মহম্মদ আলি । মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নেহরু ও নিশতার 
একটি কক্ষে বসে 'রাজনোতিকভাবে' এবং ভি পি মেনন ও মহম্মদ আলি আর এক 
কক্ষে বসে 'সরকারাঁভাবে' সমস্যার আলোচনা করলেন। 

আলোচনার মতো সাধারণ 'বিষয়ক্ষেত্র অনেকগুলি পাওয়া গেল, কিন্তু ব্যবস্থার 
কথা উঠতেই দুপক্ষের আভমত পরস্পরাবরোধী হয়ে উঠল। কাশ্মীর থেকে 
উভয় পক্ষেরই সৈন্য অপসারণ করা কর্তব্য, এবষয়ে মতান্তর দেখা দিল না; কিন্তু 
কিভাবে অপসারণ করতে হবে? এখানেই' যত মতভেদ। পাকিস্থান চাইছেন_দুই 
পক্ষই একই সময়ে নিজের নিজের সৈন্য দুশদকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। ভারতের 
পক্ষ থেকে দঢ়ুভাবেই দাবী করা হয়েছে-_কাশ্মীর থেকে সমস্ত হানাদার অপসারিত 
না হওয়া পর্যন্ত ভারত সৈন্য অপসারণ করতে পারবেন না। 

ভারতবাসীর এই দাবীর জোরের পিছনে এখন একটা মনের জোরও দেখা দিয়েছে, 
কারণ কাশ্মীর থেকে এই সংবাদ এসে গিয়েছে যে, বরমূলা পুনরাধকার করা হয়ে 
গিয়েছে। গত মঙ্গলবার ভারতীয় বাহনশীকে বরমৃূলার 'দকে সৈন্যচালনার যে বিশেষ 
নিশি দেওয়া হয়েছিল, সে নির্দেশ সার্থক হয়েছে। 

আগ্মামীকাল মাউণ্টব্যাটেনের লন্ডন রওনা হবার কথা। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত 
মনেই যেতে পারবেন মাউণ্টব্যাটেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে 
এতটা নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। 

জুনাগড় সমস্যা নতুন উদ্বেগ স্ান্ট ক'রেই চলেছে । গত সোমবারেই দেশরক্ষা 
কাঁমাটির কাছে রিপোর্ট এসে গিয়েছে যে, ভারতীয় সৈন্য পয়লা নবেম্বর তাঁরখে 
মাংরোল এবং বাবারয়াবাড়ে প্রবেশ করেছে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই এ দুই 
রাজ্য পুনরাধকার করা হয়ে গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, প্যাটেল জুনাগড় রাজ্য 
আঁধকার করার প্রস্তাব আর উত্থাপন করবেন না। অন্যান্য বৃহত্তর সমস্যার সমাধান 
না হওয়া পর্যন্ত জুনাগড় আঁধকার করার প্রস্তাব স্থাঁগত রাখতে প্যাটেল এখন 
খুশিমনেই রাজ হবেন বলে বি*বাস করা যেতে পারে। 

কিন্তু আজই বেলা একটার সময় জুনাগড়ের দেওয়ানের কাছ থেকে একটা 
অনুরোধ-পন্র 'উপাস্থত হলো। দেওয়ান 'লখেছেন--জুনাগড় রাজ্য একটা 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে পড়তে 'চলেছে। এই পরিণাম থেকে 

জনাগড় রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য জুনাগড়ের সমগ্র দায়িত্ব ভারত গভর্নমেশ্টকে গ্রহণ 
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করতে অনুরোধ জানাচ্ছি । যতাঁদন না জুনাগড়ের রাম্ট্রভুন্তি সম্পারত সকল জটিল 
প্রশ্নের একটা সঙ্গত সমাধান হয়ে যায়, ততাদন ভারত গভর্নমেন্টকে এই দায়িত্ব 
পালন করতে হবে। 

লিয়াকংকেও একাট ভিন্ন পত্রে দেওয়ান জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি রাজ্যের 
জনমত, রাজ্যের শাসন কাীন্সিলের সিদ্ধান্ত এবং স্বয়ং নবাবের আঁভমতে সমার্থত 
হয়েই ভারত গভনমেন্টের কাছে এই প্রস্তাব তথা অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। 
দেওয়ান যে সময় ভারত সরকারের কাছে এই অনুরোধ-পন্র লিখেছেন, তার সামান্য 
কিছুক্ষণ আগেই নবাব জুনাগড় রাজ্য ছেড়ে বিমানযোগে করাচা চলে ?গিয়েছেন। 

দেওয়ানের প্রস্তাবে সম্মত হতে এক মূহূর্তও দোর করেনা ভারত গভনমেন্ট। 
জ.নাগড়ের প্রশাসন ব্যবস্থার সকল ভার গ্রহণের জন্য তখাঁন রাঁজকোটের আণিক 
কাঁমশনারের কাছে দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। । 
জুনাগড়ের সম্পর্কে এই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, তার কোন খবরই 

মাউন্টব্যাটেন জানতে পারেনান। সন্ধ্যা হবার পর মাউশ্টব্যাটেনকে জানানো হলো। 
এরকম ব্যাপার এই প্রথম হলো। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে আজ পর্যন্ত 
রাষ্ট্রের নীতি সম্পরকিতি কোন বড় রকমের কাজ মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা না 
ক'রে গভনমেন্ট কখনো করেনান। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, প্যাটেল এবং ভি 'প-র 
ইচ্ছা অনুসারেই জ:নাগড় সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ চাওয়া 
হয়নি। প্যাটেল ও ভি পি সম্ভবত মনে করেছেন যে, এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে 
মাউণ্টব্যাটেন 'বরত বোধ করবেন। তাই 'তাঁরা মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা না 
ক'রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে আর একটা উদ্বেগজনক সংবাদ এসেছে হায়দরাবাদ 
থেকে। নিজামের প্রাত ভারত গভর্নমেণ্টের শুভেচ্ছার যেটুকু এখনো অবাঁশষ্ট 
রয়েছে, নিজাম যেন সেটুকুও নিশ্চহ ক'রে দেবার জন্য বেপরোয়া ব্যবহার আরম্ভ 
করেছেন। চারাঁদন ধরে আলোচনা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন নিজামের নতুন ডোলগেশনকে 
রাঁজ করাতে পেরোছিলেন যে, ডোলগেশন এইবার হায়দরাবাদে ফিরে গিয়ে পূর্ব- 
রচিত স্থিতাবস্থা চুক্তির কোন রদবদল না ক'রে চুন্তপত্রে স্বাক্ষর দান করবার জন্যই 
নিজামকে অনুরোধ করবেন। গত কাল ডেলিগেশন "দিল্লী ছেড়ে হায়দরাবাদ চলে 
গিয়েছেন। এর পরেও নিজাম আবার সময় চাইছেন। মাউন্টব্যাটেন লন্ডনে যাচ্ছেন, 
এই ঘটনাকেই একটা য্বীন্ত তথা যান্তর অজুহাত ক'রে নিজাম জানিয়েছেন যে-_ 
আগামী ২৫শে নবেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক, তার আগে তিনি চীন্তপত্রে সই 
করতে পারবেন না। 

ভারত গভন“মেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করার পর মাউন্টব্যাটেন নিজামকে প্রত্যুত্তরে 
জানিয়ে দলেন যে, নিজামের এই প্রস্তাবে তান সম্মত হচ্ছেন, কিন্তু সর্ত এই যে, 
এই মাস শেষ হবার আগেই নিজামকে ভারত গভরন্নমেণ্টের সঙ্গে একটা নিম্পান্ত 
ক'রে ফেলতেই হবে। রর 

নয়াঁদল্ী, রবিবার, ৯ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : মাউন্টব্যাটেন চললেন লম্ডন॥ 
রাজকুমারী এলিজাবেথের 'ববাহ অননম্ঠানে মাউন্টব্যাটেনকে উপাস্থিত থাকতেই হবে। 
এ সময় লণ্ডন যেতে তাঁর মোটেই ভাল লাগাছল না। এতগ্ীল সমস্যা আত 
জটিল অবস্থায় পিছনে রেখে সাময়িকতাবেও এখন লশ্ডন ঘেতে তাঁর মন, চাইছিল 
না।. কিন্তু রাজকুমার এলিজাবেথ. আস্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে হালেন 
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'মাউপ্টব্যাটেনের ছ্রাতুষ্পনত্রী। তা ছাড়া, বর ফাঁলপ মাউণ্টব্যাটেন তাঁরই ভ্রাতুষ্পৃ। 
শুধু তাই নয়, ফিলিপ গত আঠার বছর ধরে ইংলণ্ডে মাউণ্টব্যাটেনেরই সঙ্গে ঘরের 
ছেলের মতো রয়েছেন। সুতরাং এ বিবাহ অনুষ্ঠানে অনুপা্থত থাকাও 
মাউশ্টব্যাটেনের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 

খুব সকালে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে পালম বিমানবন্দরে উপাঁস্থত হলাম । বিমান 
ছাড়বার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেনকে দেখে মনে হলো না যে, লন্ডন 
যেতে তানি একটুও উৎসাহ বোধ করছেন। 

সকাল দশটার সময় রাজগোপালাচারীর শপথ গ্রহণের অনূস্ঠানে উপাস্থিত 
হলাম। মাউণ্টব্যাটেনের অনুপাঁস্থাঁতর সময় রাজগোপালাচারীই গভরন্নর-জেনারেলের 
পদে নিষ্স্ত থাকবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় থেকেই কংগ্রেসের এই রাজনশীতজ্ঞ 
প্রবীণ নেতা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পাঁশ্চমবত্গের গভর্নরের পদে আঁধাচ্ঠত থেকে 
কাজ করছেন। কাউন্সিল চেম্বারে অন্যান্য সকল মন্ত্রীর সম্মুখে ভারতের প্রথম 
(অস্থায়) ভারতীয় গভর্নর-জেনারেলের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান পালিত হলো। 

িছুদন আগে শপথ গ্রহণের প্রসঙ্গে ভারতের অর্থমন্ত্রী ষণ্মুখম্ চোট্রর 
কথা মনে পড়ছে। গত আগস্ট মাসের শেষ 'দকে গভনমেন্ট হাউসের এক 
মধ্যাহভোজের আসরে উপাঁস্থত পাঁচজন আতিথির মধ্যে ষণ্মখম্ চোট্র, পাক হাই 
কমিশনার জাহদ হোসেন এবং বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী খেরের সঙ্গে আমার আলাপ 
হয়োছল। জাহদ হোসেন বড় ছটফটে স্বভাবের মানুষ, একটুতেই ঘাবড়ে যান 
এবং 'দিল্লীতে তান নিরাপদে থাকতে পারবেন ক না, এই সন্দেহেই তাঁর মন তখন 
ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। খেরের সঙ্গে এর আগে বোম্বাইয়ে আলাপ করবার সুযোগ 
আমার হয়োছল। সোৌদনের ভোজসভাতেও খেরের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার 
ধারণা হয়েছে যে, ভারতীয় রাজনীতির এই নতুন ও পাঁরবার্তত অধ্যায়ে খের 
ভারতের অন্যতম 'শান্তশাল+' ব্যান্ত হিসাবে প্রীতন্ঠা ও কীতত্বের পরিচয় দেবেন। 

ষণ্মুখম্ চেট্ুর পাশেই আমি বসেছিলাম। চোঁটু ভারতের অর্থমন্ত্রীর পদে 
নিষান্ত রয়েছেন, অনেকে এই ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে নেহরু গভর্নমেন্টের অর্থ- 
নীীতক আদর্শ সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে থাকেন। বলা হয়ে থাকে যে, চোঁট্রকে অর্থ- 
মন্নীর পদ প্রদান ক'রে নেহরু শিজ্পপাঁত, ধানক এবং বিদেশ মূলধনের প্রাত কিছুটা 
অনগগ্রহ প্রদর্শনের নশীতি গ্রহণ করেছেন। বিশেষজ্ঞের মতো নিজের ধারণার নিভূলিতা 
সম্বন্ধে একটা দত্ত প্রত্যয়ের ভাব নিয়ে চোট্ট কথা বলে থাকেন। কিন্তু খেরের 
চাঁরন্ে যে রাজনোতিক নিম্ঠা ও শান্তর প্রমাণ পেলাম, চেট্রর মধ্যে তার কোন প্রমাণ 
পেলাম না। 

চোট তাঁর একাঁট আশা এই ভোজের আসরে কথায় কথায় ব্যস্ত করলেন। চোট 
আশা করছেন যে, মাথাই এবং ভাবাকে নিয়ে তান এমন একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি 
করবেন, যেটা বস্তুত মন্ন্রিসভার প্রধান মাঁস্তচ্ক' হয়ে উঠতে পারবে । কংগ্রেসের 

. অর্থনশীতক আদর্শের এবং কংগ্রেসের চাপ দূরে সাঁরয়ে রেখে এরা 'িতনজন তাঁদের 
ইচ্ছামতো নশীত অবাধে অনুসরণ করতে পারবেন। 

চোট যেভাবে যতটা আশা ও বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, আমার পক্ষে ততটা 
গাবশ্বাস করা সম্ভবপর হয়নি। এতটা প্রাধান্য লাভ করতে এ*রা পারবেন কি না, 
সে বিষয়ে আমার যথেম্ট সন্দেহ আছে। আমার ধারণা, নতুন ভারতের নতুন রাজ- 

৯ 
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নৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে এ'রা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ে বোশ 
বা উচ্চতুর কোন প্রাধান্য লাভ করতে সক্ষম হবেন না। 

এর পর চোট শপথ গ্রহণের প্রসঙ্গে নানারকম আলোচনা করলেন। চোট্রুর 
কাছেই শুনলাম, ভারতে শপথ গ্রহণ করা লোকের পক্ষে একটা যা-তা ব্যাপার নয়। 
চোট বললেন- স্বর্গে যাবার পর নিজের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেবার মতো পার্থব নাঁথ- 
পন্র হয়তো হাতের কাছে না'ও থাকতে পারে। তখন ক হবে? এই বিষয়টা 
চিন্তা করেই শপথ গ্রহণের পদ্ধাত উদ্ধাবন করা হয়েছে। চোট আরও তথ্য 
জানালেন। সাধারণত 'তিনাট বস্তু স্পর্শ ক'রে শপথ গ্রহণ করা হয়। গরুর 
লেজ, কর্প্র দীপের শিখা এবং সন্তানের মস্তক। চেট্র বললেন- অবশ্য এমন 
হয়হীন লোকও আছে, যে ছেলের মাথার ট্যাপর নীচে চাপা লিয়ে রেখে, 
তারপর ট্ীপর উপর থেকে মাথা ছুয়ে শপথ গ্রহণ করে। 

আজ স্বচক্ষে জনৈক ভারতায়ের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান দেখলাম । সাদা ধূত 
পাঁরাহত এবং চোখে কালো চশমা, ভারতের ণস-আর' মৃদু মৃদু হাসাছিলেন। ন্দু 
পদ্ধাতিতে হাতজোড় ক'রে তিনি সকলকে নমস্কার জানালেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
সেক্রেটার ব্যানার্জ রাজকীয় অনুমোদনবাণী পাঠ করলেন-_ “আমাদের বিশ্বস্ত 
ও আতীপ্রয় চক্রবতরঁ রাজগ্োপালাচারীকে আঁভনান্দত ক'রে......।” এর পর প্রধান 
বিচারপাঁত কানিয়া শপথবাণী নিবেদন করলেন। দেখলাম, এই শপথবাণঈতে 'শপথ, 
কথাটাই বাদ দেওয়া হয়েছে। চনক্রবতর্ট রাজগোপালাচারশ তাঁর দাঁয়ত্ব “স্বীকার ও 
সমর্থন ক'রে গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলেন। ৰ 

পাঁচ মানটের মধ্যেই অনচ্ঠান সমাপ্ত হয়ে গেল। আত সখাক্ষপ্ত অনুষ্ঠান, . 
কিন্তু কী বৃহৎ এীতহাঁসক পাঁরবর্তনের একটি দৃশ্য আমরা চোখের সম্মুখে আজ 
দেখতে পাঁচ্ছি। অদ্ভূত নাটকীয় নিয়াতর মতো একটা পাঁরবর্তন। এক কংগ্রেস- 

তান আজ সত্য সত্যই রাষ্ট্রের প্রধানের পদ গ্রহণ করছেন। কংগ্রেস-যোদ্ধার 
অভাম্ট পূর্ণ হয়েছে। সঙ্গে সঞ্জো আর একটি কথাও মনে হচ্ছে, কারণ এই নাটকীয় 
পারবর্তনের মধ্যে একটা পাঁরহাসের দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছ। 'রাঁটশরাজের যে সব 
প্রথা ও উপাধি উচ্ছেদ করার জন্য কংগ্রেসযোদ্ধা সারাজীবন ধরে আন্দোলন করেছেন, 
আজ তান 'রাটশরাজের প্রচলিত সেই সব প্রথা ও উপাঁধির ঠাট স্বীকার ক'রে নিয়েই 
রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ করছেন। 

অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল রাজগোপালাচারর প্রথম ভোজসভায় উপাঁস্থত 
হলাম। এই ভোজসভায় তান গভর্নর-জেনারেলের স্টাফকে নিমল্লণ করেছেন৷ 
রাজগোপালাচারীর কন্যা শ্রীমতী নামাঁগাঁর সভাস্বামনীর্পে আতাঁথদের সম্বর্ধনা 
জানালেন। এ ীড সি তথা পাম্বচর আঁফসারেরা বাইরের আতাঁথদের রীতি অন:- 
যায়ী আপ্যায়িত করলেন। আমরা স্টাফের লোকেরা সার 'দিয়ে দাঁড়ালাম গভর্নর- 
জেনারেলকে পাঁরচয় প্রদানের জন্য। মহিলা. আতাঁথরা সকলেই যথারশীতি হাট; 
ভেঙে ও শরীর ঝাঁকয়ে সৌজন্যের ভঙ্গ প্রদর্শন করলেন। সি-আর অনুরোধ 
করলেন-__-থাক থাক, আমার জন্য এ সব কিছ? করতে হবে না। 

ভোজপর্ব হয়ে যাবার পর সি-আর আমাকে ও ভের্ননকে ডেকে পাঠালেন। 
আমরা আশা করেছিলাম, সাধারণ লৌকিকতা ও সৌজন্য হিসাবে 'ি-আর কয়েকটা 
সাধারণ আলাপ কথাবার্তা বলে আমাদের বিদায় দেবেন। কিন্তু তা হয়ান, বরং 
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অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে তানি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং আমরা 
* তাঁর মনের পারচয়ও অনেকখানি পেয়ে গেলাম। আলোচনার শেষে আঙ্গাদের মনে 
* এই ধারণা খুবই দড় হয়ে গেল যে, মাউশ্টব্যাটেন 'বিদায় নেবার পর তাঁর জায়গায় 
বসবার মতো আদর্শ যোগ্য ব্যস্ত একজন আছেন। তিনি রাজগোপালাচারী। 

মাউণ্টব্যাটেন ও রাজগোপালাচারী-_ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদের দুজনেই 
যোগ্য আঁধকারী। কিন্তু চিন্তারীত ও দৃম্টভঙ্গীতে দু'জনের মধ্যে কত পার্থক্য! 
প্রবল কর্মশীলন্ত ও উৎসাহের মানুষ মাউশ্টব্যাটেন। এঁগয়ে যেয়ে সমস্যার ও ঘটনার 
সম্মুখীন হতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। সমস্যাকে তনি আঘাত করেন বাইরের দিক 
থেকে । তীব্র ও অকুণ্ঠ উদ্যমের সঙ্গে তিনি সমস্যার বাহরটাই ভেঙে দিয়ে সমস্যার 
সমাধান করতে ইচ্ছুক। রাজগোপালাচারী এর বিপরীত। প্রবীণ 'সি-আর 
অন্তর্দৃম্টিকুশল মানুষ। তিনি আসলে তত্বজ্ঞ পাণ্ডত ও চিন্তাশীল মনীষী। 
সমস্যার ভিতরে দাঁন্টপাত করতেই 'তান অভ্যস্ত। সমস্যার গভীরে 'নাহত মূল 
কারণগনাীলর উচ্ছেদসাধন ক'রে সমস্যার সমাধান করতে তানি ইচ্ছুক । 

নয়াদল্লী, ১০ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : লন্ডন থেকে আমার ভারতে ফেরবার 
পর এই কশদনের মধ্যেই ভারতের রাম্ট্রক ক্ষেত্রের কয়েকাঁট প্রধান সমস্যা ও বৃহৎ 
ঘটনার রূপ কতদূর ও কি অবস্থায় এসে এখন দাঁড়য়েছে, তারই পাঁরচয় বর্ণনা ক'রে 
“পাবালক 'িরলেশন্স'এর কাজের জন্য একটি বন্তব্য রচনার কাজ এইমান্র সমাপ্ত 
করলাম। বন্তব্যে আমি প্রধানত যেসব বিষয়ের উল্লেখ ক'রে যা বলোছ তা সংক্ষেপে 
বলতে গেলে এই দাঁড়ায় : 

“কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও জুনাগড়ের সমস্যা যেভাবে জল হয়ে উঠেছে, তাতে 
সমাধানের জন্য একটা পন্থার নির্দেশ দান করা সহজ ব্যাপার নয়। কাশ্মীরে এখন 
যুদ্ধের অবস্থা কি দাঁড়য়েছে, সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা 
বিশেষভাবেই কঠিন হয়ে উঠেছে। স্মরণ রাখা উীঁচত যে, মাউন্টব্যাটেন গত জুন 
মাসে যখন কাশ্মীর গিয়েছিলেন, তখন তিনি মহারাজাকে বুঝিয়েছিলেন যে, দুই 
ডোমানয়নের যে কোন একটিতে ১৫ই আগস্টের পূর্বেই যোগদান ক'রে ফেলা 
কাশ্মীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। অবশ্য কোন ডোমানয়নে যোগদানের পূর্বে 
কাম্মীরের জনসাধারণের ইচ্ছা ও আঁভমত আগে জেনে নিয়ে তারপর জনসাধারণেরই 
ঈপ্সিত ডোমিনয়নে কাশ্মীরের যোগদান করা উীঁচত, এই নীতি গ্রহণের জন্যই 
মহারাজাকে মাউন্টব্যাটেন অনুরোধ জানয়োছলেন। 

“তা ছাড়া, মহারাজাকে আর একি 'বষয় জানয়ে দেবার জন্য প্যাটেল মাউণ্ট- 
ব্যাটেনকে বলে 'দিয়োছলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই যাঁদ মহারাজা পাঁকস্থানেই 
যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন, এবং পাকিস্থানের গণ-পাঁরষদেও যোগদান করনে, তবে 
মহারাজার আচরণকে ভারতের প্রাত অসৌহাররের আচরণ বলে ভারত মনে করবে 
না। মাউন্টব্যাটেন মহারাজাকে এই কথা বলে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে,_ 
“আপনার মান্ত একটি কাজের ফলেই আপনি কাশ্মীরের উপর বিপদ ও বিপর্যয় 
ডেকে আনবেন, এবং সেই কাজাট হলো কোন কিছুই না ক'রে বসে থাকা। 
মহারাজার দ্বিধা এবং কাশ্মীরে উপজাতীয় হানাদারের আক্লমণ নিবারণ করতে 
পাঁকস্থানের অক্ষমতা অথবা আনচ্ছা, প্রধানত এই দুইটি ব্যাপারই হলো কাশ্মীর 
সঙ্কটের প্রধান দুই কারণ, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। . এ ধারণা করা অযৌন্তিক 
নয় যে, পূর্ণ সামরিক আঁভষান চালিয়ে উপজাতাঁয় হানাদারেরা রাজধানী শ্রীনগরের 



২২৮ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

প্রবেশদ্বারে এসে ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত মহারাজা. মন "স্থির করতে সক্ষম হনান, 
এবং ভারতে যোগদানের 'সদ্ধান্তও করতে পারেনান। 

“ভারত সরকারের আচরণ যে সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়েছে, এবিষয়ে আমার কোনই 
সন্দেহ নেই। কাম্মণরে সামারক সাহায্য প্রেরণের আগেই ভারত সরকার কাশ্মীরের 
ভারতভূন্তির স্বীকীতি গ্রহণ ক'রে 'নয়েছেন। কাশ্মীর আইনত ভারতের অন্তভুন্ত 
না হওয়া পর্যন্ত ভারত কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করেনান। তা ছাড়া আর একটি 
বিষয় লক্ষ্য করার আছে। মহারাজার পক্ষ থেকে কোন দাবী করা হয়নি, কিন্তু 
ভারত সরকার 'নজে থেকেই এই নীতি ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন যে, কাশ্মীরের ভারত- 
ভুন্তিকে একটা অন্তর্বতাঁ ব্যবস্থা হসাবেই গণ্য করা হলো, যতাঁদন না কাশ্মনরবাসী 
গণভোটের দ্বারা তাঁদের রাস্ট্রভুন্তির চুড়ান্ত ও পূর্ণ আভমত প্রকাশ করেন। যথেষ্ট 
জোর 'দয়েই বলা যায় যে, 'রাটশ গভনমেন্টের পক্ষ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্বে 
যে নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, এবং 'জন্নাও যে নাত হাতপূর্বে ঘোষণা করেছেন, 
কাশ্মীরের ভারতভীন্ত এ দুই ঘোঁষত নীতি অনুসারেই সম্পূর্ণ আইনসঞঙ্গত 
হয়েছে। কিন্তু আইনসঙ্গত হয়েও তারপর কি হলোঃ ঘটনার 'দকে তাকিয়ে 
বলা যায়, কাশ্মীর আইনসম্মতভাবে ভারতভুন্ত হবার পরেও এমন একটা বিপর্যয়ের 
সূচনা দেখা 'দিয়োছল, যার দুর্মোচনীয় ক্ষাতি থেকে কখনো সেরে ওঠা সম্ভবপর 
হতো কি না সন্দেহ। এই বৃহৎ িপর্যয়কর ঘটনা ঘটতে চলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
ঘটোন, একটুর জন্য এাঁড়য়ে যেতে পারা ?গয়েছে। 

“এই কান্ডাঁট করতে চেয়োছলেন 'ীজন্না। ২৭শে অক্টোবরের মধ্যরাত্রে তানি 
এই বিপর্যয়ের নাটক আরম্ভের সঙ্কেতধ্বনি জানালেন। পাকিস্থানের প্রধান 
সেনাপাঁত গ্রোসকে নিশি 'দলেন গভনর-জেনারেল 'জন্না, পাকিস্থানী ফৌজ নিয়ে 
কা*্মীর আক্রমণের জন্য। কিন্তু গ্রোঁস দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এবিষয়ে আগে আঁকিনলেকের 
পরামর্শ চাওয়াই য্ান্তযুন্ত মনে করলেন। আঁকনলেক গিয়ে এই ব্যাপারের মধ্যে 
পড়ে 'জন্নাকে নিবৃত্ত হতে বললেন। 'জিন্না চুপ ক'রে রইলেন, ভাবলেন অনেকক্ষণ, 
এবং সম্ভবত সমগ্র বষয়টাকে নতুন ক'রে চিন্তা ক'রে দেখতে সক্ষম হলেন। তার 
পরেই কাশ্মীর আক্রমণের নিদেশি প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। এইভাবেই সোৌদন দুই 
ডোমিনিয়নের মধ্যে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ যুদ্ধ ও সংঘর্ষ থেকে দুই ডোমানয়নের অদজ্ট 
রক্ষা পেয়ে গেল। 

“হায়দরাবাদের নিজামও যেন সময় নিয়ে খেলা করছেন। স্পম্ট বোঝা যাচ্ছে, 
কাশ্মীরের ঘটনা কোন্ দিকে যায়, বসে বসে এইট.কুই তানি লক্ষ্য করছেন। ভারত 
সরকারের সঙ্গে 'স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোন 'সদ্ধান্ত তান 
করছেন না, কারণ কাশ্মীরের পাঁরণাম কোথায় গড়ায় দেখে নিয়ে, তারপর একটা 
[িম্ধান্ত করবেন বলে তিনি সঙ্কল্প করেছেন। ওপন্যাঁসকের কল্পনার রাজ্য সেই 
রুরিটানিয়ার মতো হায়দরাবাদ রাজ্যও ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার নামে যেন 
একটা অদ্ভুত রাঁসকতার আভনয় ক'রে চলেছেন। যে ইত্তেহাদ দলাঁটকে নিজাম 
পূর্বে খুবই উৎসাহিত করেছেন, সেই ইন্তেহাদ এখন তাঁকেই গ্রাস করবার রাহ? 
হয়ে উঠেছে। ভারত সরকারের সঙ্গে চুন্তির দ্বারা সম্পক স্থাপন ক'রে একটা 
ব্যবস্থার মধ্যে আসবার পথে হায়দরাবাদকে যে বরোধী দল বাধা 'দচ্ছে, তাদের 
প্রীতরোধ করার মতো রাজনোতিক শান্ত ও ইচ্ছার শান্ত নিজামের হবে কিঃ এক- 
কথায়, এই প্রশ্নটির মধ্যেই বস্তুত হায়দরাবাদ সমস্যার পাঁরচয় নিহিত রয়েছে। 



জটিল কাম্মীর নাটক ২২৯ 

আমার বিশ্বাস, যাঁদ হায়দরাবাদ সমস্যা সমাধান ক'রে ফেলতে পারা যায়, তাহলে 
, সঙ্কট পাঁরহারের পথে একটা বড় বাধাকে আমরা ভাঙ্গিয়ে যেতে সক্ষম হব। 

“লাহোরে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে পয়লা নবেম্বরে জিন্নার যে আলোচনা হয়োছিল, 
তাতে 'জন্না মাউন্টব্যাটেনকে এই কথা বিশ্বাস করতে বলেন যে, জুনাগড়ের 
পাঁকস্থানভুন্তর স্বাকীত তান গ্রহণ করতে প্রথমে রাজ হনান। তানি এটা 
চাননি, ষে, জুনাগড় পাকিস্থানে যোগদান করুক। কিন্তু জুনাগড়ের নবাব এবং 
দেওয়ান বার বার আবেদন করতে থাকায় 'তাঁন অগত্যা জুনাগড়ের পাঁকিস্থান- 
ভুন্তির ঘোষণা মেনে নিতে বাধ্য হয়োছলেন। 'জিন্না তো এই কথা বললেন, 'কল্তু 
মানত এক মাস আগে লিয়াকং আলি যখন 'দল্লশীতে আলোচনায় এসোছলেন, তখন 
জুনাগড় প্রসঙ্গে তান যা বলোছলেন, তার সঙ্গে জিন্নার এই ডীন্তর সামজ্জস্য খজে 
পাওয়া যায় না। জুনাগড় সম্পকে এসব ব্যাপার ষে হয়েছে, তারও কোন আভাস 
পযন্ত তান দেনান। জুনাগড় নবাবের পাঁকস্থানভুস্তর ঘোষণা স্বীকার ক'রে 
নেবার পক্ষে জিন্না তাঁর যে ইচ্ছা আর যে ব্যাখ্যাই উপাস্থিত করুন না কেন, এই 
কাজের দ্বারা 'জন্না ঘটনাক্ষেত্রে একটা আঁনবার্য ও তীর প্রাতীক্লয়াকেই আহবান 
করলেন। প্রীতাক্রয়া হতে বাধ্য। 

“জুনাগড় নবাবের পাঁকিস্থানভুন্তর ?সদ্ধান্ত পাঁকস্থান স্বীকার ক'রে নেওয়ার 
প্রত্যুন্তরে প্যাটেল যা করলেন, তাতে ভারতের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মনে উদ্দীপনা 
জেগে থাকলেও, বিশ্বের আঁভমতকে ভারতের অনুকূলে পাওয়া সম্ভবপর হবে না 
বলেই মনে হয়। যাঁরা সন্দেহ করতেই ভালবাসেন এবং পরের ভাল যাঁদের চোখেই 
পড়ে না, এমন লোকের পক্ষে অবশ্য ভারত সরকারের জুনাগড় আঁধকারের ব্যাপারকে 
ভারত সরকারের 'বরুদ্ধে নিন্দার উপাদানরূপে ব্যবহার করা সহজ হবে। ইওরোপনয় 
ভূখণ্ডের সাম্প্রীতিক ইতিহাস থেকে পররাজ্য আঁধকারের কতগ্বাঁল ঘটনার সঙ্গে তাঁরা 
জুনাগড় আধকারের ঘটনারও তুলনা হয়তো করবেন। কিন্তু জুনাগড়ে যা ঘটেছে 
তার মধ্যে আইনাবরোধী কোন ব্যাপারই ঘটেনি। একাট বিষয় স্মরণে রাখা উচিত 
যে, জুনাগড়ের প্রধান মন্ত্রীই ভারত গভনমেন্টকে অনরোধ জানয়োছিলেন যে, নবাব 
যখন রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছেন তখন ভারত সরকারই এসে যেন রাজ্যের শাসনদায়ত্ব 
গ্রহণ করেন। ূ 

“জুনাগড়ের ঘটনা সম্পর্কে ভারত গভনমেন্টের একটি আঁভমত লক্ষ্য করা 
উচিত। জুনাগড়ের প্রধান মল্লণ জুনাগড়ের শাসনদায়ত্ব গ্রহণ করার জন্য ভারত 
সরকারকে যে অনুরোধ করেছিলেন, সেই অনুরোধ জুনাগড়ের রাম্্রভুন্তর প্র্নকে 
দুই ডোমিনিয়নের কারও অনুকূল অথবা প্রাতকূল ক'রে তুলছে না, ভারত গভর্ন- 
মেন্ট এই আভিমত প্রকাশ করোছিলেন। তা ছাড়া নেহরু জুনাগড়ঘাঁটত সমস্ত 
সমস্যার সমগ্র বিষয়টকেই পাকিস্থানের সঙ্গে খুব শীঘ্রই আলোচনার জন্য ইচ্ছা 
প্রকাশ ক'রে পাকিস্থানের কাছে প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু পাকিস্থান উত্তরে 
বলেছেন, আগে জুনাগড়ে নবাব-সরকারকে পুনরায় প্রাতিষ্ঠিত করা হোক, তারপর 
এঁবষয়ে আলোচনা হতে পারে। প্রত্যুন্তরে ভারত গভরনমেন্ট পাকিস্থানকে বলেছেন, 
জুনাগড়ের নবাব-সরকারই তো শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্য জুনাগড়ে 
আনাবার 'সদ্ধান্ত করোছিলেন। এইভাবে ভারত এবং পাঁকস্থানের মধ্যে প্রশ্ন ও 
পাল্টা প্রন এবং উত্তর ও প্রত্যুন্তরের যে পালা চলেছে তার ফলে খঃটিনাটি নানা 
প্রসঙ্গের একটা ধাঁধা ও শুধু প্রচারকার্যের একটা জাল সুন্টি হয়ে চলেছে । সতরাং 
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খুবই সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এ ধাঁধার মধ্যে হারিয়ে যেতে না হয়, অথবা এই 
জালে জাঁড়য়ে পড়তে না হয়। . 

“আজ পর্যন্ত যা ধা ঘটেছে তার সব দিক 'িবেচনা ক'রে যাঁদ ঘটনাকে সমগ্র-্ণ 
ভাবে বিচার করা হয় এবং ঘটনার রূপ বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে 
এই সত্য ধরা পড়ে যায় যে, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং জুনাগড় 'নয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলি বস্তুত একই সমস্যা। কাশ্মীর, হায়দরাবাদ .ও 
জুনাগড়, এই তিন রাজ্যের যে কোন একটি রাজ্যের ঘটনার প্রকোপ ও প্রাতক্রিয়া 
তন রাজ্যেরই ঘটনার ও সমস্যার উপর পড়ছে। তন রাজ্যেরই সমস্যা পরস্পরের 
সঙ্গে সম্পৃন্ত। এর মধ্যে যাঁদ একটি রাজ্যেরও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগে দুই 
ডোঁমনিয়নের মতের মিল ঘটাবার মতো কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়, তবে অন্য 
দুই রাজ্যের সমস্যা সমাধানের দুর্হতা বা জটিলতা হাস পাবে। দেশীয় রাজ্য- 
পলির রাম্ট্রভুন্তির প্রয়োজনীয়তা যথেম্টই স্বীকৃত ও সমার্থত হয়েছে। প্রত্যেক 
দেশীয় রাজ্য এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে অবিচিলিতভাবেই তাঁদের কর্তব্য যথা- 
সময়ে করে ফেলেছেন। ব্যাতিক্রম হলো মাত্র এ তিনাঁট রাজ্য- কাশ্মীর, হায়দরাবাদ 
এবং জুনাগড়। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই যে তিনাট রাজ্যে সমস্যা দেখা 'দয়েছে, 
সে তিনটি রাজ্যেরই বিপুলসংখ্যক ও আঁধকাংশ প্রজা যে ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক, 
রাজা সেই ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক নন। রাজা এক সম্প্রদায়ের লোক, প্রজা আর এক 
সম্প্রদায়ের লোক। দেশীয় রাজ্যগীলকে রাষ্ট্রভুন্ত করার নশীতকে যাঁদ কার্যে পাঁরণত 
করার এবং তার গুরুত্ব দেশীয় রাজ্যগুলিকে বোঝাবার প্রচেম্টা মাউণ্টব্যাটেন ও 

যথাসময়ে আরম্ভ না করতেন, তবে একটা পুরাপ্বীর অরাজক অবস্থা যে 
দেখা দিত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। অবস্থা এখন যা দাঁড়য়েছে, তা লক্ষ্য 
করলেই বোঝা যায় যে, ভারতের রাস্দ্রীয় সংহাতি কোন্ রূপ লাভ করেছে । দেশীয় 
রাজাগুঁল রাম্টরভুন্ত হওয়ায় এরই মধ্যে ভারতের রান্দ্রীয় সংহাতি যতটুকু দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে, তা চমৎকৃত হবার মতোই। শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে দেশশয় 
রাজাগুঁলি বস্তুত ব্রিটিশ-ভারতের অংশ ছিল না। এখন দেশীয় রাজ্যগুঁল 
ভারতের অন্তভূর্ত হয়ে গিয়েছে । দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতে অন্তভুকন্তি হওয়ার ফলে 
যে অবস্থা ঘটেছে, তার আর একটা নতুন তাৎপর্যও বুঝতে পারা যাচ্ছে। পাকিস্থান 
সৃম্টি হবার ফলে ভারতের যে পাঁরমাণ ভূখণ্ড এবং যতসংখ্যক প্রজা ভারতের বাঁহতুন্ত 
হয়েছে, ভারত ইউনিয়নের অন্তভুন্তি হয়েছে তার চেয়ে বৌশ পাঁরমাণ ভূখন্ড ও 
বেশি সংখ্যক প্রজা । পাকিস্থান হওয়ায় শাসন-অণ্চল ও প্রজাসংখ্যার দিক 'দিয়ে 
ভারত ইউনিয়ন যা হারিয়েছে, পেয়েছে তার চেয়ে বৌশ। 

“সম্প্রাত বর্মার স্বাধীনতা এবং পাঞ্জাবের হাগ্গামা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লা- 
মেন্টে গভর্নমেন্ট পক্ষের ঘোষণার উপর যে 'বতর্ক হয়েছে, সে বিতর্কে মিঃ চার্চিলও 
যোগ 'দিয়ে বন্তুতা করেছেন। তাঁর বন্তৃতায় 'তাঁন যত সব পুরনো আশ্বাস ও 
সংশয়গীলকেই আবার খখাচয়ে তুলেছেন। দুটি কারণে আমার মনে হয়েছে যে, 
[মঃ চার্টিলের উীন্তীকে বিনা প্রাতবাদে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কোন্ তথ্যের জোরে 
1তনি এই উত্তি করেছেন, তা তাঁর কাছ থেকে জানবার দাবী করা উঁচত। প্রথম 
কারণ হলো, মিঃ চার্টল যেসব সংখ্যাতথ্যের উল্লেখ করেছেন, সেগ্যাল সত্য এবং 
নির্ভুল নয়। প্রকৃত সংখ্যাতথ্য নির্ণয়ের চেষ্টায় যাঁদও আমরা এখানে বস্তুত 
একটা দুরূহতার মধ্যে হাবুডুবু খাঁচ্ছ, তবুও আমরা যেসব তথ্য এপযন্তি সংগ্রহ 



কক 

জটিল কাশ্মীর নাটক | ২৩১ 

করোছ তার মধ্যে এমন কোন তথ্যের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না, যার দ্বারা মিঃ 
চালের হিসাব সমর্থন করা যেতে পারে সাম্প্রীতিক হাঞঙ্গামায় প্রাণহানির 
পাঁরমাণ বোঝাতে গিয়ে ?তান অক্রেশে মস্ত বড় অঙ্ক 'দিয়ে তৈরী যে হিসাব উল্লেখ 
করেছেন, তাতে তানি তাঁর নিছক অনুমানটাকেই অত্যধক পাঁরস্ফীত ক'রে তুলেছেন। 
দ্বিতীয় কারণ ডোমানিয়নের রাজনোতিক মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি ভুল কথা বলেছেন। 
রর্মা সম্বন্ধে বন্তুতা করতে গিয়ে তিনি এই উীন্ত করেছেন যে, ডোমিনয়ন রাষ্ট্র 
অর্থে পূর্ণস্বাধীন রাষ্ট্র বোঝায় না বরং পূর্ণ-স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে কছু কম 
মর্যাদার রাষ্ট্র বোঝায়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উচিত, আঁবলম্বে মিঃ চালের এই 
টীন্তকে প্রাতবাদ করা ও খন্ডন করা। ডোঁমানয়নের যে সংজ্ঞা মিঃ চাঁচলের 
উীন্ততে ফুটে উঠেছে, সেটা যে রাজনোতিক ক্ষেত্রে আদৌ সত্য নয় এবং আইনগত 
তত্ব হিসাবেও সত্য নয়, এই কথা 'রাঁটশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণা করা উীঁচত। 'বরাঁটিশ 
গভনমেন্টের বলা উচিত যে, মিঃ চাঁ্চলের উীস্তু গভনমেণ্টের ঘোঁষত নীতির 
সম্পূর্ণ বিরোধা। 

“ভারতে ফিরে আসার পর আমার নিজের একটা ধারণা পূর্বের তুলনায় আরও 
দৃঢ় হয়েছে। ভারত গভনমেন্ট তাড়াতাঁড় কমনওয়েলথ সম্পর্ক পাঁরহারের জন্য 
ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না বলেই আমার মনে হয়েছে। কমনওয়েলথ সম্পর্ক ছেড়ে 
দেওয়া বা না-দেওয়ার বিষয়ে ভারত গভনমেন্ট একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলবেন 
না, যাঁদ 'বিষয়াটকে আঁনার্দস্টকাল পর্যন্ত আনাশ্চিত ক'রে রাখবার একটা উপযুদৃ্ত 
কারণ তাঁরা দেখতে পান। আম কিছুকাল থেকেই বুঝতে পেরোছি যে, 'জন্বার 
পাঁলাসর একটা প্রধান লক্ষ্য হলো ভারতের এই কমনওয়েল্থ্ সম্পর্কের প্রশ্নাটকেই 
সকল আলোচনার মধ্যে টেনে আনা । 'জন্নার উদ্দেশ্য হলো, যাঁদ সম্ভব হয় তো 
উত্তান্ত ক'রে ভারতকে কমনওয়েলথের সম্পর্ক ছাড়তে বাধ্য করতে হবে। ভারতকে 
কমনওয়েলথ থেকে তাড়াতে পারলে পাঁকস্থান এই উপমহাদেশের 'উত্তর আয়র্লযাণ্ড' 
হয়ে উঠতে পারবে, জিন্না এই আশা করছেন। কল্তু মাউণ্টব্যাটেন আত্মীয়তার 
সম্পর্কে হলেন ইংলণ্ড-ন্পাঁতির ভ্রাতা। ইংলণ্ড-নৃপাঁতির ভ্রাতা যতাঁদন গভর্নর- 
জেনারেল হয়ে দিল্লীতে রয়েছেন, ততাঁদন ভারতকে কমনওয়েলথ থেকে বিতাড়ন 
করার কাজে 'জিন্নাকে বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে এবং কাজটাও বেশ কঠিন ঠেকছে। 

“যাই হোক, দিন দিন আমাদের কাছে নানারকম প্রমাণ এসে জমা হয়ে উঠছে, 
যা থেকে বুঝতে পারছি যে, মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে করাচী থেকে প্রচারকার্ষের 
একটা বড়রকমের কামানবাঁজ আরম্ভ হবে। প্রথম আঁশ্নবর্ষণ এরই মধ্যে হয়ে 
গিয়েছে। আজকের তাঁরখের পাকিস্থান টাইমস্ মাউন্টব্যাটেনের বিরদ্ধে এই বলে 
আঁভযোগ করেছেন যে, মাউন্টব্যাটেনই কাশ্মীরে ভারতাঁয় সৈন্য-পরিচালনার প্রত্যক্ষ 
কম্যাণ্ড গ্রহণ করেছেন। রাজকুমারী এলিজাবেথের বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থাকবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন লন্ডনে যাবেন, এতেই প্রমাণিত হবে যে, পাঁকস্থানের 
এই উদ্ভট আঁভযষোগ কত বড় মিথ্যা। কিন্তু এসব সত্তেও, একটা 'িথ্যাকেও যে 
লোকে সত্য বলে মনে করে ফেলে, এই শোচনীয় সত্যের বাস্তবতাটুকু মিথ্যা 
হয়ে যাচ্ছে না, বরং থেকেই যাচ্ছে। যে মিথ্যা যত বোঁশ প্রচণ্ড হয়, সে মিথ্যা তত 
বোশি বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে বেোশিসংখ্যক লোকের কাছে । এই অবাঞ্ছত সত্যাট বাস্তবে 
সত্য বলেই, মিথ্যাকে প্রাতিবাদ ও খণ্ডন করার চেষ্টায় প্রায়ই এই ফল দাঁড়ায় যে, 
প্রকৃত সত্য সম্বন্ধেই একটা সন্দেহ ও আঁবশ্বাসের ভাব চারাদিকে ছাড়িয়ে পড়ে ।” 



অবস্থার উন্নাতি ও অবনাতি 

(সিমলা, বৃহষ্পতিবার, ২০শে নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : গভনর-জেনারেল রাজ- 
গোপালাচারীর অনূমাত নিয়ে ?সমলাতে এসোছ। আমার পাঁরবারের সকলেই 
1সমলাতে রয়েছে। এখানে এসেও কোন বিশ্রাম নেই। দিল্লী থেকে আমার 
সেক্কেটারি থাঁল ভার্তি ক'রে কাগজপন্র পাঠিয়েই চলেছেন। তা ছাড়া টোলফোনেও 
প্রাতাঁদন দিল্লী থেকে তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করতে হচ্ছে। 

ধরে নিয়মিতভাবে দৈনিক সংবাদপন্ন পাঠ করবার সুযোগ পাইনি। 
আজ সংবাদপন্ের স্তূপের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম ১২ই নবেম্বর তাঁরথে 
ডন পান্রকায় সম্পাদক'য় প্রবন্ধের একটি শিরোনামা- 'আক্লান্ত জুনাগড়'। ডন 
1লখেছেন-_'জুনাগড়ের দেওয়ান এবং ভারত গভনমেণ্ট যে ব্যবস্থাই গ্রহ ক'রে থাকুক 
না কেন, জুনাগড় নিয়মতন্তর অনুসারে পাঁকিস্থানেরই অন্তভূর্ত রাজ্য। জুনাগড়ের 
নবাব পাকিস্থানের সঙ্গে রাষ্ট্রভীন্তর চুন্তপন্রে স্বাক্ষর দান করেছেন। ১৯৪৭ 
সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের নিদেশ অনুসারে জুনাগড়ের এই পাকিস্থান- 
ভুন্তি সর্ব তোভাবে বৈধ সঙ্গত ও অপাঁরবর্তনীয়।, 

কিন্তু কাশ্মীরের ভারততূন্তি সম্বন্ধে ডন কি বলেন ? যে আইনের উল্লেখ করেছেন 
ডন, সেই আইন অনুসারে কামমীরের ভারতভুন্তিকেও তো বৈধ সঙ্গত ও অপারি- 
বর্তনীয়” বলতে হয়? কিন্তু এ প্রশ্ন এাঁড়য়ে গিয়েছেন ডন। 

আমার নিজের নোট বইয়ে 'লাখত তথ্যগঁলর 'দকে দৃষ্টি দিতেই বিশেষ 
অর্থপূর্ণ একটি তথ্যের উল্লেখ চোখে পড়ল। কাম্মীর যখন রাষ্ট্রভীন্তর কোন 
1সদ্ধান্তই করেনান, সেই সময়ের ডন পান্রকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি অংশ। 
২৪শে আগস্ট তাঁরখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ডন 'লখেছেন-_“কা*্মীরের মহারাজাকে 
এইবার স্পন্ট ক'রে বলে দেবার সময় এসে গিয়েছে যে, তাঁকে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে 
৯-১8১১51/8-8888842১৭৮8০০ 'যাঁদ 

যোগদান না করেন, তবে যতদূর ভয়াবহ ও সাংঘাঁতক অশান্তি 
গলি জপ 

কাশ্মীরের সামারক পারাস্থাত ভারতের পক্ষে আরও কিছন্টা উন্নত এবং অন্কূল 
হয়েছে। ভারতাঁয় বাহন? উাঁর শহরও আঁধকার ক'রে নিয়েছে । সামরিক ক্লিয়াকলাপের 
দক দিয়ে উাঁর শহর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া শীত এসে পড়ার সঞ্জো সঙ্গো 
গারপথগ্ীল বরফে ঢাকা পড়ে বন্ধ হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। কাজেই কাশ্মীরে 
সামারক সংঘর্ষ ও িছন্টা মন্দীভূত হয়ে আসবে বলে মনে হয়। আর একটা লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে, উপজাতীয় হানাদারের দল এখন উৎসাহহপন হয়ে ঘরে ফিরে যাবার 
জন্যই উৎসুক হয়ে উঠেছে। যারা ধর্মযুদ্ধ' করতে এসোঁছল তারা লুণ্ঠনকার্যেই 
উৎসাহ দেখিয়েছে বৌশ এবং লুণ্ঠনকার্যের শেষে ধর্মযুদ্ধের উৎসাহ আর বিশেষ 
কিছ; দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, এই ঘটনায় কাশ্মীরের মুসলমানদের মনে যে আত 
গভীর ও ব্যাপক একটা চিন্তার আলোড়ন দেখা দিয়েছে তাতে কোনই লন্দেহ নেই। 

গত সপ্তাহেই দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্ভাবিত চুন্তর যে খসড়া রাঁচত 
হয়েছিল, সে খসড়া বিবেচনা করার পর লিয়াকং একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এই 



অবস্থার উন্নাতি ও অবনাত ২৩৩ 

ীববৃতির দ্বারা মীমাংসার সম্ভাবনাকে কতখানি সাহায্য করা হয়েছে সেটা বিবৃতির 
ভাষা, মন্তব্য ও বন্তব্য থেকেই ধারণা করা. যেতে পারে। ধলয়াকৎ বলেছেন-_ 
'কুইসালং শেখ আবদলল্লা, কংগ্রেসের দীর্ঘকালের দালাল আবদল্লা নিজের ব্যন্তগত 
প্রাধান্য এবং স্বার্থের জন্য কা*্মীরী জনসাধারণের প্রাণ, সম্মান ও স্বাধীনতা 'বাঁকয়ে 
দেবার চেষ্টা ক'রে ফিরছে ।, 

. নেহরু ও আবদাল্লা দুজনেই ব্যন্তগতভাবে পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং 
বন্ধুত্বের সম্পর্কও দীর্ঘকালের। সুতরাং িয়াকতের এই উীন্ত নেহরূর মন কত- 
খানি ক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষের মনে ও 
সম্মানে আঘাত দেবার মতো উীন্ত এর চেয়ে বৌশ খারাপ আর হতে পারে না। 

মাউন্টব্যাটেন এখন লন্ডনে রয়েছেন, তাই িয়াকং এই সময়ে একটি কথা 
মাউন্টব্যাটেনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উঁচত মনে করেছেন। 'লিয়াকৎ এই 'ববৃঁতিতে 
বলেছেন যে, ভারত গভরননমেন্টের পক্ষ থেকে মাউশ্টব্যাটেন এর আগেই যে প্রাতশ্রাত 
দয়ে গিয়েছেন, সেই প্রাতশ্রাত ভঙ্গ করা হচ্ছে কেন? লিয়াকৎ একটা শভতরের 
কথা" উদ্ঘাটন ক'রে দেওয়া কর্তব্য মনে করেছেন। ভিতরের কথাটি হলো- মাউন্ট- 
ব্যাটেনের প্রাতশ্রাতি। পয়লা নবেম্বরের লাহোর বৈঠকে 'জিন্না যেসব 'সর্ত উত্থাপন 
করোছিলেন, সেই সব সর্তই মেনে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন নাক একটা প্রাতশ্রাত 
দয়েছিলেন। সর্তগাঁল হলো-দুই গভনমেন্টই যুদ্ধাবরাতি ঘোষণা করবেন, 
ভারতীয় সৈন্য এবং আঁভযানকার উপজাতীয়েরা একই সময়ে কাশ্মীর থেকে সরে 

শাসনকার্য আপাতত পাঁরচালনা করবেন, এবং তাঁদেরই সাঁম্মালত পাঁরচালনায় ও 
পর্যবেক্ষণে কাশ্মীরের গণভোট গৃহীত হবে। 

লিয়াকং এই যে তথ্য তাঁর বিবৃতিতে উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছেন, সেটা তথ্যই নয়। 
কারণ, সেই সময়েই জিন্নার এই বসর্তাবলী" মাউন্টব্যাটেন ভারত গভর্নমেন্টকে 
জানিয়োছেলেন এবং ভারত গভনমেণ্টও সে সর্তাবলণ প্রত্যাখ্যান ক'রে আঁবলম্বে 
করাচীতে পন্র পাঠিয়ে 'দিয়েছিলেন। প্রত্যাখ্যানই করা হয়োছিল, কোন প্রাতশ্রুতি 
কেউ দেয়ান। অথচ লিয়াকৎ তাঁর ববৃাঁতিতে তথ্য 'উদ্্ঘাটন' করেছেন। 

সিমলা, বুধবার, ২৬শে নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : অল ইণ্ডিয়া রৌডওর অনঃগ্রহে 
আজ কয়েকটি সুসংবাদ শুনলাম। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কোন একটি দিনের 
মধ্যে এতগ্দাীল ভাল খবর একসঙ্গে শুনবার সৌভাগ্য হয়ান। চারাঁদকের লক্ষণ 
দেখে এই ধারণা হচ্ছে যে, উপমহাদেশের শান্তি 'ছন্নভিন্ন করবার জন্য যে ঝড় দেখা 
দিয়েছে, সে ঝড়ের রূপ যতথাঁন খারাপ হয়ে উবার ছল তা হয়ে 'গিয়েছে। এইবার 
ধরে ধীরে কেটে যেতে থাকবে । মাউন্টব্যাটেন লন্ডন থেকে 'দল্লশতে 'ফিরেছেন। 
অল হীণ্ডিয়া রোডওর কণ্ঠে শুনলাম নেহরু শেখ আবদুল্লারই একটা বিপজ্জনক 
প্রস্তাবের প্রাতবাদ করেছেন। আবদনল্লা বলেছেন যে, গণভোটের আর প্রয়োজন নেই। 
নেহরু এক 'বিবাতিতে বিশেষ জোর 'দিয়ে এবং পাঁরজ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, 
যে সর্তে কাশ্মীরের ভারতভুন্ত স্বীকার করা হয়েছে, ভারত গভর্নমেন্ট সেই পর্ত 
অবশ্যই পালন করবেন। কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর পাঁরচাঁলত ব্যবস্থায় 
গণভোট গ্রহণ ক'রে কাশ্মীরশ জনসাধারণের ইচ্ছা "নির্ণয় করা হবে। কশ্মীর থেকে 
একই সময়ে উভয় পক্ষের সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব নেহরু অবশ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। 



২৩৪ ভারতে মাউশ্ব্যাটেন 

নেহরু বলেছেন, এ প্রস্তাব সমর্থন করার অর্থ পাকিস্থানের নিছক একটা ক্ট- 
কৌশলকে সমর্থন করা। আর একাঁট ভাল খবর হলো-_লিয়াকং আগামীকাল 
দল্লীতে আসছেন, যুক্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য। কাশ্মীরের 
উপর আক্রমণ আরম্ভ হবার পর দুই প্রধান মল্লশীর মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎ হবে। 
তৃতীয় সুসংবাদ, করাচ ঘোষণা করেছেন যে, নাখল ভারত ম্যালস লীগ ভেঙে 
দেওয়া হলো। এখন পনাঁখল পাঁকস্থান মুসালম লীগ” শুধু পাকিস্থানের মধ্যেই 
তাঁদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ক'রে রাখবেন । খুব প্রশংসনীয় ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত ॥ 
এ সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের চার কোঁট মুসলমানের মন একটা ধাঁধা থেকে মুক্তি 
লাভ করবে। দাদকে আনুগত্য রক্ষা করার একটা কঠিন মানাঁসক দ্বন্ থেকে 
ভারতীয় মুসলমানেরা রক্ষা পেল। 

1সিমলা, শনিবার, ২৯শে নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল : ভাল খবর। শেষ পর্য্ত 
নিজাম 'স্থিতাবস্থা চুন্তপর্রে স্বাক্ষর দান করেছেন। প্যাটেল একাঁট বিবৃতিতে 
মাউণ্টব্যাটেনের কাতিত্বের প্রশংসা করেছেন। 

স্থিতাবস্থা চুন্তিতে নিজামের সম্মতি পেতে শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত ঝঞ্কাট ভুগতে 
হয়েছে। গত মঞ্গলবারেও নিজামের ডোলগেশন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা 
করতে এসে চুন্তুপত্রের সামান্য এক একটা কথা, একটা কমা বা দাঁড় ইত্যাঁদ তুচ্ছ 
বস্তু রদবদল করার জন্য অনেক পণড়াপনীড় ও বাগাড়ম্বর করেছেন। চুন্তিপত্রের 
বিষয়বস্তু তাঁরা বদলাতে পেরেছেন, এইরকম একটা আত্মশ্লাঘা ও বাহাদুর. করবার 
একটা প্রমাণ যাতে নিজামের কাছে গয়ে দেখাতে পারেন, তারই জন্য কমা-দাঁড় 
ইত্যাঁদ রদবদলের জন্য এদের এত আগ্রহ। হায়দরাবাদে গিয়ে বলা যাবে ষে, ভারত 
গভরন্নমেশ্টকে চুন্তপত্রের সর্ত রদবদল করতে তাঁরা বাধ্য করেছেন, এই হলো ডেলি- 
গেশনের মনের ইচ্ছা। মাউণ্টব্যাটেনও ডোলগেশনের এই সাধের ইচ্ছাটা সহজেই 
বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে মাউণ্টব্যাটেনও এই জেদ ধরলেন যে, একটিও 
শব্দ, অক্ষর বা কমা-দাঁড় পরিবর্তন করা হবে না। চুন্তপন্রের সঙ্গে নিজাম যে 
দুণট আনুষাঁঙ্গক পন্র 'দিয়োছলেন, সে পন্রে টীল্লাখত অনুরোধ অবশ্য মাউন্টব্যাটেন 
স্বীকার ক'রে নিলেন। কিন্তু এখানেও নিজামের পররাষ্ট্রনীতির স্বাতন্দ্য স্বীকার 
করলেন না মাউশ্টব্যাটেন। সস্পম্টভাবেই জানিয়ে দেওয়া হলো যে, কোন বৈদেশিক 
রাষ্ট্রের সঙ্গে কুটনোতিক সম্পর্ক স্থাপনের আঁধকার নিজামের থাকবে না। 

এই সময় ইত্তেহাদী নেতা কাঁশিম রেজাভও "দিল্লীতে ছিলেন। রেজাঁভ এখন 
মান্ন এইটুকু অহঙ্কার করতে পারবেন যে, তাঁরই নির্দেশে ও ইচ্ছা অনুসারে নিষ্ন্ত 
নতুন ডোলগেশনের দ্বারা স্থিতাবস্থা চন্ত নিম্পন্নের কাজ করানো হয়েছে । আসল 
কথা হলো, উপায়ান্তর না দেখে রেজভি এবং নতুন ডেলগেশন কোন মতে নিজেদের 
মুখ রক্ষা করেছেন মান্র। কিন্তু এভাবে নিজেদের মুখ রক্ষা করাও তাঁদের পক্ষে 
সম্ভবপর হতো না, যাঁদ প্যাটেলের মনের ভাব অন্য রকমের হতো। 'নিজামের 
উপর প্যাটেলের কেন জানি একটা বিশ্বাস আছে। প্যাটেলের ধারণা, নিজামের 
মনে কোন খারাপ অভিপ্রায় নেই। যাই হোক 'স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষারত হয়েছে। 
এখন অন্তত একটা বংসরের সময় পাওয়া যাবে, যার মধ্যে মাথা ঠাশ্ডা করবার 
এবং মন নরম করবার সুযোগ সকলেই পাবেন। 

আরও কয়েকটি সুসংবাদ। একে একে ভাল লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। 
শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে নেহরু যে ঘোষণা করেছেন, তাতে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ 



অবস্থার উন্নাত ও অবনাতি ২৩৫ 

লোকের পক্ষে উপলব্ধি করা এখন অনেক সহজ হবে। প্রাতশোধ গ্রহণের মতা 
বর্জনের জন্য তিনি অত্যন্ত দৃঢ় অথচ য্যান্তপূর্ণ আবেদন জানয়েছেন। গোপাল- 
স্বামী আয়েঙ্গার ঘোষণা করেছেন যে, ভারত-পাকিস্থান আলোচনারই একটি নতুন 
পদ্ধাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রথম দফায় দুই 
গভনমেন্টের সেক্লেটারদের মধ্যে আলোচনা হবে। তারপর আলোচনা হবে দুই 
গভরন্নমেন্টের মন্দের মধ্যে। প্যাটেলও একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, লিয়াকতের 
সঙ্গে তাঁর 'সোহার্দ্পূর্ণ আলোচনা হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণের জন্য 'লিয়াকৎ 
জন্নার কাছে গিয়েছেন। য্ন্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের বৈঠক যথারীতি চলতেই থাকবে। 
আগামী ৬ই ডিসেম্বর লাহোরে যুস্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের পরবতর্ঁ বৈঠকের তারিখ 
নার্দন্ট হয়েছে। 

িসমলা, সোমবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল: আর একাঁট লক্ষণ দেখতে 
পাচ্ছি। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কাশ্মীর খুব সম্ভবত নানারকম আভমতের 
আলোড়ন সৃম্ট করবে। ভারতীয় নেতারা বুঝতে পেরেছেন যে, কাশ্মীরকে যাঁদ 
ভারত ইউনিয়নের ভিতর রাখতে হয়, তবে প্রায় ত্রিশ লক্ষ কাশ্মীরী মুসলমানকে 
ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে উপয্স্ত স্থান ক'রে দিতে হবে এবং তুষ্টও করতে হবে। 
শেখ আবদূল্লা তাই গণভোটের প্রস্তাবের পক্ষেই, তাঁর সমর্থন স্পম্টতরভাবে ঘোষণা 
করেছেন। বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, কাশ্মীরের ভারতীয়তা প্রাতজ্ঞার পক্ষে গান্ধী- 
নেহর-আবদুল্লা একমত হয়ে এবং এক নাত নিয়ে দাঁড়াবে। এর বিরুদ্ধে 
দাঁড়াবেন হিন্দু মহাসভা। তা ছাড়া, কংগ্রেসের মধ্যেও দুই মনোভাবের একটা সংঘর্ষ 
বেধে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা জাতীয়তার নীতিতে গবশ*বাসণ, 
তাঁরা কাণ্মীরবাসীকে ভারতায় জাতির অংশর্পে গ্রহণ করতেই উৎসাহত হবেন। 
[কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কংগ্রেসীরা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসীদের কাশ্মীর 

কাম্মীরকে চান না। কংগ্রেসীদেরও এক শ্রেণীর মনের ইচ্ছা যে, কাশ্মীর ভারতের 
বাইরেই থাকুক। কিন্তু ভারত গভর্নমেন্ট কাম*্মীর সম্পকে যে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছেন, সেটা লক্ষ্য ক'রে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়ক অংশ অন্তত এখনকার মতো চুপ 

, হয়ে গিয়েছেন। 
নাখল ভারত কংগ্রেস কামিটি একটি প্রস্তাবে বলেছেন যে, মুসলমানেরা ভারত 

ছেড়ে চলে যাবে, এটা কংগ্রেস একেবারেই ইচ্ছা করেন না। যে-সব মুসলমান চলে 
গিয়েছে, তারা আবার নিজের ঘরে ফিরে আসুক, এই নাতি এবং ইচ্ছাও কংগ্রেসের 
প্রস্তাবে ঘোঁষত হয়েছে। ৰ 

হন্দু মহাসভা সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের নিন্দা ক'রে এক প্রস্তাব 
গ্রহণ করেছেন। অনুমান করতে পারছি, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে খুব 
শীঘ্রই একটা সংঘর্ষ বেধে উঠবে এবং এই দুই পরস্পরাঁবরোধী নীতর জয়- 
পরাজয়ের একটা মঈমাংসাও হয়ে ষাবে। 

হায়দরাবাদের সঙ্গে সম্পাঁদত 'স্থিতাবস্থা চুন্তির সুফলেরও একটা প্রমাণ দেখতে 
পাওয়া গেল।- হায়দরাবাদ রাজ্য কংগ্রেসের সভাপাঁত স্বামী রামানল্দ তঁর্থকে 
কারাগার থেকে মৃস্ত ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন নিজাম। 

নয়াদাল্লশ, বৃ্ধবার, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : সিমলা থেকে সপাঁরবারে 
'দল্লশ ফিরে এসোছ এবং সপাঁরবারে আশ্রয় নিয়েছি গভনমেন্ট হাউসেরই বৃহত্তর 



২৩৬ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

পরিধির মধ্যে অবস্থিত সেই কম্পৃট্রোলার হাউসে, যেখানে এর আগে র্যাডারুফ বাস 
করতেন এবং আরও আগে ১৯৪২ সালে ভারতের আঁতাঁথ চিয়াং কাইশেক ও মাদাম 
কাইশেক 'িছাীদন অবস্থান করোছিলেন। 

আঁকনলেকের সমপ্রীম কম্যান্ড আর নেই। আমি গতবার লণ্ডনে থাকার সময়েই 
এঁদকে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দুই ডোমনিয়নের অনেক বাদ-প্রাতবাদ ও আলোচনা 
হয়ে গিয়েছে। দুই ডোমনিয়নের কেউই স:প্রীম কম্যাণ্ডকে আর পছন্দ করাছলেন 
না। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ঠিক হয়েছিল যে, ১৯৪৮ সালের এপ্রল মাস 
পর্যন্ত সমপ্রীম কম্যা্ড থাকবে । কিন্তু দুই ভোমানয়নই সংপ্রম কম্যান্ডের 
সম্পর্কে যেসব আভযোগ ও আপাঁত্ত উত্থাপন করছিলেন, তাতে বোঝা 'গিয়োছল যে, 
এতখান বিরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কম্যাপ্ডের আর থেকে কোন লাভ নেই। 
কাজেই গত ৩০শে নবেম্বর তারিখেই স-প্রীম কম্যাণ্ডের অবসান হয়ে গিয়েছে। 

সুপ্রীম কম্যাপ্ডের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে '্রাটশ সোনকের আর কোন 
দায়িত্ব রইল না। . অর্থাং ভারতীয় বাঁহনীর সকল 'ব্রাটশ আঁফসারের কার্যকালের 
মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। এখন যাঁদ কোন '্রাটশ সৈনিক ভারতশয় বাঁহনীতে কাজ 
খনয়ে থাকতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে নতুন ক'রে ভারত গভর্নমেস্টের সঙ্গে একটা 
ক রানে নিযে রারতে বে যাঁরা থাকতে চাইবেন না, তাঁদেরও 
কোন বাধা নেই। তাঁরা চলে যাবেন। ভারতীয় বাঁহনীর চার হাজার 'ব্রাটশ 
অফিসারকে এই নতুন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যাঁরা ভারতীয় বাঁহনীতে 
এখনো কাজ করতে চান, তাঁরা কোন্ সর্তে কাজ করবেন, সে সম্বন্ধে লন্ডনের সঙ্গে 
ভারত গভরন্নমেণ্টের আলোচনাও হয়েছে। আঁকনলেক এর আগে প্রস্তাব 
যে, সংপ্রীম কম্যাণ্ডের কার্যকালের মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হোক। 
তাঁর যান্ত এই ছিল যে, মান্র ১লা অক্টোবর তারিখে 'ব্রাটশ আঁফসারেরা কর্মচ্যাতর 
নোটিশ পেয়েছেন, কিন্তু আইনত নোটশের মেয়াদও তিন মাস হওয়া উঁচত। সেই 
হিসাবে ৩১শে ডিসেম্বরের আগে ভারতে 'ব্রাটশ সৈনিকের আভভাবক সংপ্রীম 
কম্যান্ডকে কখনই ভেঙে দেওয়া চলতে পারে না। 

আঁকনলেকের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপাতত জানিয়োছলেন প্যাটেল। তাঁর দাবা, 
আবলম্বে স্প্রীম কম্যাপ্ডকে ভেঙে দিতে হবে। প্যাটেল ম্রাউন্টব্যাটেনকে 
জানিয়েছিলেন যে, সংপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রধান দপ্তর দল্লশীতে থাকায় ভারতীয় 
বাহিনীকে নানা রকম বাধা ও অস্াবধা ভুগতে হচ্ছে। ভারতীয় বাঁহনীকে ইচ্ছামতো 
কাজ করতে বাধা 'দচ্ছেন সপ্রীম কম্যান্ড। আরও সাংঘাতিক আঁভযোগ করেছিলেন 
প্যাটেল। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে এমন কথাও বলোছিলেন যে, সতপ্রীম কম্যান্ড 
বস্তুত পাঁকিস্থানেরই একটা অগ্রবতর্ণ ঘাঁটি হিসাবে দিল্লীতে কাজ করছেন। 

অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্যাটেলের এই উীন্তর প্রাতবাদ করোছলেন মাউন্টব্যাটেন। 
মাউশ্টব্যাটেন বলোছিলেন, সমপ্রণীম কম্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে এই সংশয় নিতান্ত 
অন্যায়। আঁকনলেকের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন হ্যান্ত নেই। কিন্তু 
মাউণ্টব্যাটেনের প্রাতিবাদ সত্ত্বেও প্যাটেল তাঁর মত পাঁরবর্তন করেনান, এবং তাঁর 
দাবীও প্রত্যাহার করেনান। 

পাকিস্থান গভরন্নমেন্টও খোলাখাঁলভাবে সংপ্রীম কম্যান্ডের বিরুদ্ধে আভযোগ 
ঘোষণা করোছলেন। কিন্তু আভিযোগের যান্ত ছিল প্যাটেলের হান্তর ঠিক 
বপরীত। পাকিস্থান বলোছলেন, সমপ্রীম কম্যাণ্ডের কোন স্বাধীনতা নেই। 



অবস্থার উন্নতি.ও অবনাঁত ২৩৭ 

আঁকনলেক ও তাঁর সংপ্রীম কম্যান্ড বস্তুত ভারতীয় বাহনীরই ইচ্ছা, আঁভমত 
, ও সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করছেন। 

অথচ গত অক্টোবরের মাঝামাঁঝ লাহোরে যন্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের বৈঠকে 
আঁকনলেকই যখন প্রস্তাব করোছলেন যে, ৩০শে নবেম্বর তাঁরখে সংপ্রীম কম্যাণ্ড 
ভেঙে দেওয়া হোক তখন 'লয়াকং আঁলই প্রবলভাবে প্রাতিবাদ করোছলেন এবং সে 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করোছলেন। মাউণ্টব্যাটেনকে লিয়াকৎ জানয়ে দিলেন যে, একজন 
ব্রাটশ সংপ্রীম কম্যাণ্ডার থাকলে পাকিস্থানেরই পক্ষে সুবিধার বিষয়। বভন্ত' 
সামরিক উপকরণের পাকিস্থানী অংশ তখনো ভারত থেকে পাঁকস্থানে প্রেরণের 
কাজ চলছে। দুই ডোঁমানয়নের দুই প্রধান সেনাপাঁতর দ্বারা সম্মীলতভাবে 
পাঁকস্থানে সামারক উপকরণ প্রেরণকার্ষের ব্যবস্থা অবশ্যই পাঁরচাঁলত হতে পারে, 
[কিন্তু তার চেয়ে জনৈক ব্রিটিশ সেনাপাঁতির অধননে এ কাজ পরিচাঁলত হতে থাকলে 
পাকিস্থান আরও ভালভাবে তাঁদের প্রাপ্য অংশ পেতে পারবেন। এই ছল তখন 
গলয়াকতের আঁভিমত। 

মাউন্টব্যাটেন একথাও লিয়াকৎকে বলোছলেন যে, ব্রিটিশ সেনাপাঁতি আঁকনলেকের 
এখন এইট;কু মান্রই ক্ষমতা আছে যে, পাঁকস্থানের প্রাপ্য অংশ পাঁকিস্থানে প্রেরণের 
পাঁরকজ্পনা শুধু তানি করতে পারেন। এঁ পাঁরকল্পনা কার্যে পাঁরণত করার, অর্থাৎ 
পাঁকিস্থানে ভালভাবে সামারক উপকরণ প্রেরণের কাজ নির্ভর করে ভারত গভর্ন- 
মেন্টের উপর। কারণ উপকরণ প্রেরণের ব্যবস্থা করা ভারত গভনমেন্টেরই দাঁয়ত্ব। 

মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে এ কথা শোনার পরেও 'িয়াকৎ মত পরিবর্তন করেনান 
এবং সংপ্রীম কম্যাণ্ডের কার্যকাল আরও বাদ্ধি করবার জন্যই 'তাঁন দাবী করলেন। 
ভারত চাইছিলেন ৩০শে ন্বম্বর তারিখে অবশ্যই সংগ্রাম কম্যান্ড ভেঙে দতে হবে 
এবং লিয়াকৎ চাহীছলেন, ৩০শে নবেম্বরের পরেও সঃপ্রণীম কম্যান্ডকে রাখতে হবে। 
এই অবস্থায় মাউন্টব্যাটেন লশ্ডনের কাছ থেকেই পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। রিটিশ 
গভর্নমেন্ট জানিয়ে দলেন যে, সংপ্রনীম কম্যাণ্ডকে ৩০শে নবেম্বর তাঁরখেই ভেঙে 
দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যাই হোক, আর কোন হ্ান্ত তকের অবকাশ 

। নেই। সংপ্রীম কম্যাণ্ডের শেষ হয়ে গিয়েছে। আকিনলেক মস্ত হয়েছেন। 

গত ২৬শে নবেম্বর তাঁরখে য্স্ত দেশরক্ষা পারষদের যে বৈঠক হয়ে গিয়েছে, সে 
বৈঠকের আলোচনা থেকে একটা ভাল ফল লাভ করা গিয়েছে । সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, 
সংগ্রাম কম্যাণ্ড যাঁদও উঠে গেল, কিন্তু যুস্ত দেশরক্ষা পাঁরষদ থাকবে এবং যথারীতি 
নিয়ামত বৈঠকও হতে থাকবে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন জানিয়েছেন যে, তান আর 
এই পাঁরষদের চেয়ারম্যান পদে থাকতে পারবেন না। মাউণ্টব্যাটেনের বন্তব্য হলো-_ 
পাকিস্থানের মনে যখন এ সন্দেহ দেখা দয়েছে যে, ভারতের স্বার্থ রক্ষার দিকেই তাঁর 
মনে বশেষ একটা ঝোঁক রয়েছে, তখন তাঁর পক্ষে চেয়ারম্যান হয়ে থাকা আর উঁচত 
হবে না। 

কিন্তু পারষদের শুধু ভারতীয় সদস্যরা নয়, পাকিস্থানী সদস্যরাও 
মাউন্টব্যাটেনের এই সঙ্কঞ্পে আপাত্ত জ্ঞাপন ক'রে তাঁকে চেয়ারম্যানের পদে থাকবার 
জন্য খুব জোর পণড়াপশাঁড় করলেন। অনেক 'দ্বিধার পর মাউশ্টব্যাটেন সম্মত হলেন। 

জরা কামাটর শেষ বৈঠকও হয়ে গিয়েছে। এর পর আর জরি কামাঁট নয়, 
জরাীর অবস্থায় প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব গভরনমেশ্টই এবার থেকে প্রত্যক্ষভাবে 



২৩৮ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

বিবেচনা ও পালন করবেন। সব দায়ত্বের মধ্যে দুরুহতম হলো শরণার্থদের 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দায়ত্ব। 

এক্ষেত্রেও গভনমেশ্টের চিন্তায় দুটি নীতির সংঘাতে একটা সমস্যা সৃষ্টি 
হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাব গভরন্নমেন্টের আভমতে এবং কেন্দ্রীয় গভরন্নমেন্টের আভমতে 
মিল দেখা যাচ্ছে না। 'পূর্ব পাঞ্জাব গভনমেণ্ট বলছেন যে, পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতরেই 
সকল শরণার্থীর জায়গা হতে পারে না। পাঁরবার ছু দশ একর জাম দিলে 
যত সংখ্যক লোকের জমি পূর্ব পাঞ্জাবে দেওয়া যেতে পারে, ঠিক তত সংখ্যক 
শরণাথই পূর্ব পাঞ্জাবে আশ্রত হবে। বাঁক সকলকে ভারতের অন্য প্রদেশে বা 
রাজ্যে জমি ও থাকবার জায়গা দতে হবে। 

অপর 'দকে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই আঁভমত প্রকাশ 
করেছেন যে, সমগ্র সংখ্যক শরণার্থীকে পূর্ব পাঞ্জাবের (ভিতরেই জায়গা দিতে হবে। 
কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট বলছেন, ভারতে পাঁরবার পিছু জাঁমর পাঁরমাণ গড়পড়তা দুই 
একর মাত্র অথবা তারও কম। তা ছাড়া পূর্ব পাঞ্জাব থেকে যত সংখ্যক মুসলমান 
চলে গয়েছে, তার চেয়ে কম সংখ্যক অমুসলমান পাঁকস্থান থেকে এসেছে । সুতরাং 
পূর্ব পাঞ্জাবে জায়গা হবে না কেন? ভারত গভনমেন্ট পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতরেই 
সকল শরণার্থীর পুনর্বাসন ব্যবস্থা করতে চান। ভারত গভরনমেন্ট আর একটা 
বিষয়েও অবশ্য সচেতন আছেন। পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতরে সমগ্র সংখ্যক শরণার্থীকে 
জায়গা দিলে বস্তুত বিরাট সংখ্যক বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ব্যান্তকে এক জায়গায় জমা 
করা হবে। আরও একটা স্মরণীয় বিষয় এই যে, এই নীতির ফলে পূর্ব পাঞ্জাবের 
সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে শিখদের আনুপাঁতক জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বোৌশ 
হয়ে যাবে। 

নয়াঁদল্লশ, বৃহস্পতিবার, ১১ই িসেম্বর, ১৯৪৭ সর্থল : কাশ্মীরের ঘটনা গত 
পনর দনের মধ্যে নাটকীয় গাঁততে দৃশ্য হতে দৃশ্যান্তরের ভিতর দিয়ে আত দ্রুত 
যে অবস্থায় এসে পেশছেছে, সে অবস্থার স্বরূপ ভাল ক'রে বুঝে নেবার জন্য যতটা 
পারাছ নাঁথপন্ন ঘেটে তথ্য সংগ্রহ করছি; তা ছাড়া মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গেও 
অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা ক'রে নিয়োছ। কাশ্মীরের ঘটনা 'নয়ে গত পনর "দনের 
আলোচনায় যে পাঁরমাণ কূটনীতিক প্রয়াস করতে হয়েছে, সেটা প্রায় বখসরকালশন 
কোন কটনশীতিক প্রয়াসের সমান। কাশ্মীরের ব্যাপার 'নয়ে ভারত ও পাকস্থানের 
মধ্যে ষে বিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছে, সে বিরোধ মিটিয়ে দেবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন” 
তাঁর সর্বশান্ত নিয়ে চেষ্টা করেছেন। বলতে পার, মাউশ্টব্যাটেন বস্তৃত এক 
অসাধারণ শান্তমান যোদ্ধার মতোই প্রবল চেষ্টা করেছেন। ভারতের বহু দেশীয় 
রাজ্যের মধ্যে একাট রাজ্য হলো কাশ্মীর । একটা রাজ্য হিসাবে এ রাজ্যের গুরত্ব 
যতই থাকুক না কেন, চলিশ কোট আঁধবাস নিয়ে এক বিরাট উপ-মহাদেশের মধ্যে 
কাশ্মীর চাল্লশ লক্ষ আঁধবাসীর একটা রাজ্য মাত্। অথচ এই ধরনেরই একাঁট 
রাজ্যের রাজনোতিক ভবিষ্যং নিয়ে ভারত ও পাকিস্থানের জেদ যে একগঃয়েমির 
উন্মত্ততা জাগিয়ে তুলছে, তার ফলে সমগ্র উপ-মহাদেশই দূই পক্ষের একটা সংঘর্ষক্ষেত্র 
পাঁরণত হবে, এই আশঙ্কা অমূলক নয় বলেই মাউণ্টব্যাটেন এই উপ-মহাদেশকে 
এঁ অবাঞ্ত পারণাম থেকে রক্ষা করার জন্য যথেম্ট চেজ্টা করছেন। 

ইসূমেও শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় কাতিত্বের প্রমাণ 'দিয়েছেন। গত নবেম্বর মাসে 
এবং তার পর গত সপ্তাহে দিল্লীতে নেহরু এবং লয়াকতের মধ্যে যে 'সৌহার্যপূর্শ, 



অবস্থার উন্নাত ও অবনাঁত ২৩৯ 

আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে ইস্মে যা করেছেন, তাতে শান্তি স্থাপনের পক্ষেই বেশ 
কিছ-টা কাজ হয়েছে। নেহরু ও লিয়াকত, এই দুই নেতার মধ্যে একটা সাক্ষাৎ ঘটাবার 
চেম্টা করতে গিয়ে অবশ্য মাউণ্টব্যাটেনকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কারণ সাক্ষাতের 
জন্য নার্দস্ট দিনের অব্যবাহত পূর্বে লিয়াকৎ নেহরুর কাছে প্রোরত এক টোলগ্রামে 
এমনসব কথা বললেন, যার ফলে নেহরু অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠলেন। লয়াকৎ এই 
টোলগ্রামে আবার শেখ আবদল্লাকে 'কুইসলিং আখ্যা দিলেন। ভারত গভর্নমেন্ট 
কাম্মীর রাজ্যের সমস্ত মুসলমানকে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন, এই 
আঁভযোগও িয়াকৎ তাঁর টোলগ্রামে উল্লেখ করলেন । তা ছাড়া পূর্বে একবার যে দাবী 
করোছলেন, সেই দাবীও আবার নতুন ক'রে করলেন-_কাশ্মীরে আবিলম্বে একটা 
'নরপেক্ষ ও স্বতল্ম সরকার স্থাপন করতে হবে। 

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, নেহরু সে শ্রেণীর মানুষ নন, যাঁরা কারও সম্পর্কে 
একটা সঙ্গত কারণেও একবার বিরুপ ও বিক্ষুব্ধ হলে আর তার মুখ দেখতেই চান 
না। কারও সম্পর্কে নেহরুর মন ক্ষুব্ধ হলেও সে ক্ষোভকে তান তুচ্ছ একটা অহঙ্কারে 
উদ্ধত হয়ে উঠতে দিতে চান না। মাউশ্টব্যাটেন দুই প্রধান মল্লশকেই অনুরোধ 
করলেন যে, কাম্মীরের ভারততুন্তির পর কাম্মীরে যে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই বিষয়ে 
দুজনে যেন মুখোমুখি বসে আলোচনা করেন। অনুরোধের ফল হলো, এবং দুই 
প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনাও হলো । 

নেহরুর পক্ষ থেকে যা যা বলবার ছিল, তারই একটা প্রার্থামক অথচ দীর্ঘ 
বর্ণনা শোনালেন নেহর। 'লিয়াকৎ সবে মান্র অসুখ থেকে উঠেছেন, তাই তাঁর 
শরীরটাও খুব দুর্বল ছিল এবং তাঁকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। নেহরুর বন্তব্য 
শেষ হবার পর লিয়াকৎ শুধু প্রাসাঙ্গক কতকগ্ীল প্রশ্ন করলেন নেহরুকে এবং 
সেই সঙ্জো কয়েকটা প্রস্তাবও করলেন। নেহরু কথা দিলেন যে, তান 
এই প্রশ্ন ও প্রস্তাবগীল বিবেচনা করবেন। 

কোন আলোচনার ব্যাপারে বিষয়বস্তু-নিয়ামক প্রধান সূত্র তথা ফরমূলা 
রচনায় ইস্মের বিশেষ দক্ষতা ও আভজ্ঞতা আছে। লিয়াকৎ যে প্রস্তাবগ্াঁল 
উত্থাপন করেছেন, সেগদীলকে তৎক্ষণাৎ আরও পাঁরচ্ছন্নভাবে একটা প্রামাণ্য রূপ 

। য়ে লাপবদ্ধ করলেন ইস্মে। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করলেন ভারতের ভি 'ি 
মেনন এবং পাঁকস্থানের মহম্মদ আল (াঁবভাগ পাঁরষদের স্টিয়ারং কাঁমাটির 
শটীদস্য)। আঙ্গামী দুই দন আবার আরও যে সব আলোচনা হবে, সেই আলোচনার 
প্রধান ভত্ত হবে এই প্রস্তাবগ্ীল। 
বু ১০৮৮৮ বা 

নিবৃত্ত করবার জন্য পাকিস্থান তাঁর সকল প্রভাব প্রয়োগ করবেন। তা ছাড়া 
উপজাতীয়েরা এবং অন্যান্য যে সকল 'আবুমণকার+' কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে, যত 
শীঘ্র সম্ভব কাশ্মীর রাজ্য থেকে তাদের ফিরে যাবার জন্য এবং যাতে আর নতুন 
ক'রে পাঁকস্থানের দিক থেকে কেউ আবুমণের উদ্দেশ্যে কাম্মীরের ভিতরে প্রবেশ 
না করে, তার জন্য পাকিস্থান তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করবেন। ভারত তার সৈন্যের 
আঁধকাংশ কাশ্মীর থেকে সাঁরয়ে নিয়ে যাবেন। শুধু ভারতীয় সৈন্যের অঙ্পসংখ্যক 
কয়েকটি দল কাশ্মীরে থেকে যাবে, যেটা হলো সম্ভাব্য কোন হাঞ্গামা দমনের জন্য 
ন্যূনতম প্রয়োজন এবং যা না থাকলেই নয়। কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের জন্য রাষ্ট- 
পুঞ্জকে একট কামশন প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হবে। রাষ্ট্রপুজজের প্রোরত 



২৪০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

কাঁমশন ভারত, পাঁকস্থান ও কাশ্মীরকে সেই সব ব্যবস্থা করতে সূপাঁরশ করবেন, 
ষে ব্যবস্থায় স্বচ্ছন্দভাবে এবং সততার সঙ্গে গণভোট নিষ্পন্ন হতে পারবে। এই 
উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে আর যে কতগ্াল কাজ করবার প্রস্তাব হয়েছে, সেগুলি 
আঁবলম্বে ঘোষণা করতে হবে। যথা রাজনোতিক বন্দীদের মস্ত দেওয়া এবং 
বাস্তুত্যাগ নদের প্রত্যাবর্তনের "ব্যবস্থা করা। 

নেহরু-লিয়াকং আলোচনার মধ্যে ইসমেও উপাস্থত থেকে তাঁর আভমত 
জানয়েছেন। আলোচনার শেষ দকে এসে দুই প্রধান মল্তীর বন্তব্য দুই প্রসঙ্গে 
এসে দাঁড়াল। তাতে বোঝা গেল যে, একটা সুফল পাওয়া গিয়েছে। যাঁদও নেহরু 
ও 'িয়াকং এখনো কোন প্রস্তাব সম্পর্কে সস্পম্টভাবে একমত হননি, তিবুও নেহরু 
প্রস্তাবের আন_ষাঁঞ্গক বিষয়গ্ীলরই নানা দিক সমালোচনা ক'রে তাঁর আপাত্তর 
কথাগ্ীল জানালেন। আর 'লিয়াকৎ চাইলেন, কাশ্মীর থেকে দুই পক্ষকেই সব 
সৈন্য সম্পূর্ণ ভাবে সারয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই হলো 'লয়াকতের প্রথম সর্ত। 
দ্বিতীয় সর্তব_গ্রণভোটের আগে কাশ্মীরে একটি নিরপেক্ষ সরকার স্থাপন করতে 
হবে। তৃতীয় সর্ত_-গশভোট যাতে নিরপেক্ষ হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। 
শদল্লশীতে এসে লিয়াকং যে তিনাট সর্ত দাবী করলেন, তার মধ্যে তৃতীয় সর্তাটই 
পুরোপ্যার স্বীকৃত হয়েছে। আর আধাঁশকভাবে স্বীকৃত হয়েছে প্রথম সর্তাট। 
দেখা গেল যে, লিয়াকৎ তাঁর পূর্বতন বন্তব্যের অন্তীর্নীহত মৃলনীতিরও িছনটা 
বন করতে সম্মত হচ্ছেন। আলোচনার আসর থেকে চলে আসবার আগে ইসূমে 
এই বিশ্বাস নিয়ে এলেন যে, শেষ পর্যন্ত উপযুস্ত একটা ফরমূলা পাওয়া গিয়েছে, যা 
কাজে লাগানো যাবে এবং কাজও হবে। রাজনোৌতিক এবং শাসাঁনক উভয় ক্ষেন্নেই 
কাজের প্রয়োজনে সাঁত্য সাঁত্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, এরকম ফরমূলা এত দনের 
মধ্যে এই প্রথম রচনা করতে পারা গেল। চলে আসবার আগে আলোচনার আসরে 
যে পাঁরবেশ দেখে এলেন ইসমে, তাতে তিনি বেশ আশান্বিত হয়ে উঠলেন। মনে 
হলো, এতাঁদনে একটা সজ্তভূ ও নির্ভরযোগ্য 'ভাত্ত পাওয়া গেল। কিন্তু মন যাদের 
বিরুপ হয়ে আছে, তাদের সংশয়মস্ত ও তুষ্ট করার কাজ মর্মান্তিকই বটে। 

দুশদন আগে, এবং মহম্মদ আলি বিমানযোগে করাচন যাত্রা করার মাত দু্ঘপ্টা / 
পরেই মাউশ্টব্যাটেনকে একটা আলোচনাসভায় সভাপাঁতত্ব করতে হয়েছে।' 
মাউণ্টব্যাটেন আমাকে বলেছেন যে, আজ পর্্ত এমন কোন কোন আলোচনাসভায় 
সভাপাঁতত্ব করবার দুর্ভাগ্য তারি হয়েছে, যেখানে তিনি চরম মনঃপাঁড়া মান লাভ 
করেছেন। দুশদন আগে দেশরক্ষা কমিটির যে আলোচনাসভা হয়ে গেল, সে সভায় 
সভাপাঁতিত্ব করতে গিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে এঁ ধরনের মনঃপীড়াই শুধূ পেতে হয়েছে। 

দেশরক্ষা কাঁমাটর এই বৈঠকে উপাস্থিত হলেন প্যাটেল এবং বলদেব 'সং। 
এর আগে তাঁরা কমাঁটর বৈঠকে আর একবার এসোঁছলেন। নিতান্ত এক দ7ঃখকর 
বার্তার দূতের মতো তাঁরা উপাঁস্থত হলেন। কাশ্মীরের রণাঙ্গন থেকে সবেমান্র তাঁরা 
ফিরেছেন। যেসব সংবাদ ও তথ্য তাঁরা নিয়ে ফিরেছেন এবং ওঁদকে নেহরর 
কাছেও ভিন্ন সূত্রে যেসব সংবাদ এসে পেশছে গিয়েছে, তার ফলে মন্তিসভার মনোভাক 
কঠিন হয়ে উঠেছে। আঁবলম্বে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব মল্লিসভা সমর্থন করতে 
আর রাজ হচ্ছেন না এবং আপাতত পাকিস্থানের সঙ্গে আর কোন আলোচনা 
চালিয়ে বাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মন্লিসভা মনে করেন না। প্রধানত 'তিনাট 
কারণে তাঁরা এরকম ক্ষুব্ধ হয়েছেন। প্রথম কারণ হলো, সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, 
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পশ্চিম পাঞ্জাবে বহুসংখ্যক আকুমণকারণ ও উপজাতীয়ের সমাবেশ হয়েছে কা*্মশরের 
উপর হানা দেবার উদ্দেশ্যে। "দ্বিতীয় কারণ, 'লিয়াকৎ দিল্লী থেকে লাহোরে 
পেশছবার পরমূহূর্তেই কাম্মরের উপর নতুন ক'রে আক্রমণ চালাবার জন্য তাঁর 
যতদূর সাধ্য সব চেম্টা করেছেন, এই আঁভযোগ। তৃতীয় কারণ, নির্মম অত্যাচারের, 
অম:সলমানদের নিঃশেষ হত্যা করার এবং কাণ্মশীরশ মেয়েদের বিক্রপ করার অজন্্ 
বীভৎস ঘটনার কাঁহনণ তাঁরা শুনেছেন এবং এখনো এ ধরনের ঘটনার সংবাদ 
অনবরত তাঁদের কাছে আসছে। সম্ভবত এই তৃতীয় কারণাঁটই তাঁদের মনের 
উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হয়ে বেজেছে এবং তাঁদের মনের ভাবও দুঃসহ বেদনাকর 
উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে উঠেছে। 

নেহরু ও 'িয়াকতের মধ্যে আর একবার সাক্ষাৎ ঘটাবার জন্য মাউন্টব্যাটেন 
একটা উপায় খুজে বের করলেন। িলয়াকতের কাছে তান এই সৃবাদ্ধর 
প্রস্তাবটি ক'রে পাঠালেন যে, লিয়াকং যেন নেহরুর সঙ্গে আবার আলোচনা করবার 
ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে এবং সেই সঙ্গে আলোচনার তারখাটও একেবারে স্বানাদন্ট 
করে নেহরুকে টৌলগ্রামে জানিয়ে দেন। িয়াকং তাই করলেন এবং একথাও 
নেহরূকে জানালেন যে, দুই গভন“মেন্টের দুই প্রাতিনিধির মধ্যে বরাবর সাক্ষাৎ 
হওয়া এবং মুখোমুখি বসে আলোচনা করবার রীতটা চালিয়ে যাওয়াই রন্তারান্তর 
ব্যাপার বন্ধ করবার একমান্ত্র পল্থা। 'লয়াকতের এই কথাগুির মধ্যে যে সাঁদচ্ছার 
ভাব ফুটে উঠেছে, সেইটনকু লক্ষ্য ক'রে নেহরু তৎক্ষণাৎ িয়াকতের অনুরোধে সাড়া 
দিলেন। গত সোমবার যস্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের যে বৈঠক হবার কথা ছল, সেই 
বৈঠকে যোগদানের জন্য নেহর মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে লাহোরে উপাঁস্থত হলেন। 

বিকাল 'তনটার সময় আরম্ভ হলো কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং শেষ 
হলো গিয়ে মধ্য রাত্রতে। মাঝে মান্র একবার [ডিনারের জন্য কিছুটা সময় ছাড়া 
এই প7রোপুরি সাত ঘণ্টাকালের মধ্যে আলোচনায় কোন ছেদ পড়োনি। মোটামুটি 
একটা বন্ধ্ত্বপূর্ণ পাঁরবেশের মধ্যেই এই আলোচনা চলতে পেরেছে যাঁদও মাঝে 
মাঝে কিছু কিছু কড়া কথারও বিস্ফোরণ ঘটেছে। 
দু'জনের ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী আভমত ও দাবীগুঁলকে একটা 

সামঞ্জস্যের সূত্রের মধ্যে আনবার জন্য মাউন্টব্যাটেন চেষ্টা করলেন। তাঁর জ্ঞান- 
বাঁদ্ধ মতো যত উপায় তাঁর জানা ছিল, সব উপায়েই তানি চেষ্টা করলেন এবং শেষে 
শুধু এইটুকুই উপলাব্ধ করলেন যে, চেষ্টা ক'রে আর কোন ফল হবে না। আলোচনা 
সম্পূর্ণ অচল অবস্থায় এসে ঠেকেছে । ভিতর ও বাঁহরের রাজনোতিক উদ্দেশ্যের 
চাপ এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তার প্রকোপের মধ্যে থেকে কোন আলোচনা সার্থক- 
ভাবে আর চলতে পারে না। মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন, এই অবস্থায় আন্তর্জাঁতক 
কর্তৃত্বশান্ত আছে এমন কোন একটি তৃতাঁয় পক্ষ যাঁদ দুই পক্ষের সম্মাত ও সমর্থনে 
নিষুত্ত হয়ে কিছু করার চেষ্টা না করে, তবে এই 'নিরেট অচল-অবস্থা কখনো সচল 
হতে পারবে না। 

এই অবস্থা দেখে এবং প্রয়োজন হয়েছে বুঝে মাউশ্টব্যাটেন এইবার তাঁর একটি 
প্রস্তাব আলোচনার মধ্যে সণ্টারিত করলেন। প্রস্তাবাঁট হলো, দুই পক্ষের এই 
বিরোধের মশমাংসায় এখন রাষ্ট্রপুঞ্জকেই এসে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করতে 
বলা উাঁচত। 'লিয়াকৎ এই প্রস্তাবে তখনই সম্মত হলেন। 'লিয়াকৎ বললেন যে, 
রাষ্ট্রপুঞ্জ যাঁদ এই বিরোধে মীমাংসার পন্থা নির্ণয় ও আলোচনায় তৃতীয় পক্ষের 
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স্থান গ্রহণ করেন, তবে হানাদারদের থামতে বলার ও থামবার জন্য যে ব্যবস্থা করা 
দরকার, সেটা তাঁর পক্ষে করা সহজ হবে। 'জিন্না অবশ্য আগে যে কথা বলোৌছলেন, 
তাতে বোঝা গিয়েছিল যে, করাচী থেকে নিদেশ দেওয়ামান্রই হানাদারেরা সে নিরেশ 
শুনবে এবং আক্রমণ থামাবে। কিন্তু এই বৈঠকে প্রসঙ্গন্রমে িয়াকৎ যা বললেন, 
তাতে 'জন্নার এ উন্তি সমার্থত হয় না। নেহরু জানতে চাইলেন, রান্্রপুঞ্জের 
সনদের কোন্ ধারা অনুসারে এই বিরোধের ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জকে তৃতীয় পক্ষ 
হয়ে উপাস্থত হতে অনুরোধ করা ঘেতে পারে? এরকম কোন ধারা আছে কি? 

মাঝ রান পার হতে চলোছিল। তাই মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, গ্রাবিষয়ে 
আরও ভাল ক'রে জানবার এবং বিবেচনার প্রয়োজন আছে। এখান স্পন্ট ক'রে 
কিছ বলা যাচ্ছে না। নেহরু উদাসভাবে মাথা নাড়লেন। সমাপ্ত হলো আলোচনা- 
সভা। আলোচনা ব্যর্থ হলো, শুধু সম্মুখে রইল নতুন একটা পাঁরকল্পনার হীঁঙ্গত। 

দিল্লীতে ফিরে আসার পর মাউণ্টব্যাটেন গান্ধী এবং ভি পপ মেননের সঙ্গে 
দেখা করেছেন। গান্ধী এবং মেনন দু'জনেই রাষ্ট্রপঃঞ্জকে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকায় 

আমন্ত্রণ করবার প্রস্তাবের অনুকূলেই মত প্রকাশ করেছেন। আজ এাঁবষয়ে নেহরুর 
সঙ্গে আর একবার আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। দেখা গেল যে, লাহোর 
বৈঠকে এ প্রস্তাব সম্পর্কে নেহরুর মনোভাবে যে বিরুদ্ধতা ছিল, এখন সেটা ছটা 
কমেছে। 

আজ রান্রে বাভন্ন দেশের কন্টনীীতি বিভাগের লোকদের জন্য একটা ডিনারের 
আয়োজন করা হয়োছল। 1ডনারের পর গভর্নমেন্ট হাউসের 'সনেমা-কক্ষে রাজকুমারী 
এঁলজাবেথের বিবাহ উৎসবের ছাবও দেখানো হলো। আর দেখানো হলো কাশ্মীর 
সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের একটি ফিল্ম। ফিল্মাট সুদৃশ্য হয়েছে বলা যায় না এবং 
প্রপেগ্যান্ডার দিক থেকেও স্মাঁবধার হয়নি। এই ফিল্মে এক সুদীর্ঘ ও জাঁকালো শটে 
তোলা একটি দৃশ্যে নানা ধরনের নরাধম গোছের চেহারার অনেকগ্াল লোককে 
দেখলাম। এদের বলা হয়েছে_ধৃত উপজাতীয় হানাদার ।' ফিল্মের এই ধৃত 
উপজাতীয় হানাদার দলের মধ্যে একটি চেনা মুখও দেখলাম, শান্ত ও ভদ্র চেহারার 
এক সাংবাদিকের মুখ। বন্দী উপজাতীয় হানাদারদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, 
টাইমস্ পান্রকার এরক ব্রটার। 

নয়াদল্লী, বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৪৭ সাল: 'দিগ্বলয়ে আবার 
কৃষফমেঘ দেখা দিয়েছে । গ্রীম্মপ্রধান দেশের 'নসর্গে এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে, 
আকাশের একাঁদক সূর্যালোকে ঝলমল করছে এবং অপরাঁদকে মেঘ ঘাঁনয়ে উঠেছে। 
সূর্য অস্তগত হবার আগেই মাথার উপর ঝড়ের আক্োশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। 

ভারতের রাজনশীতর আকাশেও এই দশ্যই দেখা 'দিয়েছে। মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে, 
ঝড় আসছে, যাঁদও এখনো সূর্যের আলো নিভে যায়ন। গভনমেন্ট হাউসে বসে 
আমরা একে একে যেসব খবর পাচ্ছ, তাতে এখন স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঘটনার 
গাঁত হঠাৎ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর-সঙ্কট এখন দুই রাম্ট্ের মধ্যে যুদ্ধে 
পাঁরণত হবার জন্য দ্রুতগাঁততে নতুন বিরোধের পথে এাঁগয়ে চলেছে। 

প্যাটেল একটি কঠোর নির্দেশ দান করেছেন। পাকিস্থান যাঁদ কাশ্মীরের 
হানাদারদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ না করে, তবে পাকিস্থানের সঞ্গে অনুষ্ঠিত 
প্রত্যেকটি অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা ও চুন্তি ভারত গভর্নমেন্ট প্রাতপালন করবেন না। 

 অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা অনযায়ী পাকিদ্থানকে এখন প্রায় পণ্টান্ন কোটি টাকা ভারত 



অবস্থার উল্লাত ও অবনাঁত ২৪৩ 

গভনমেন্টের প্রদান করার কথা। পাকিস্থানের এই পাওনা এখন ভারত যাঁদ মিটিয়ে 
দতে অস্বীকার করেন, তবে পাকিস্থানের আর্ঘক অবস্থার উপর তার প্রাতক্রিয়া 
খুবই খারাপ হবে। প্যাটেলের এই প্রস্তাবের নৌতিক এবং রাজনোতিক পাঁরণামের 
কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এ প্রস্তাবের আর্ক তাৎপর্যও যে খুবই সাংঘাতিক। 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থভান্ডারে এখন মান্র.দুই কোট টাকা পরজাভ” আছে, তা 
ছাড়া আছে বহু পাঁরমাণ জরুরী খধণের দায়। প্যাটেলের এই প্রস্তাবের 
সমর্থনে এই মান্র এক য্যান্ত দেখানো হবে যে-“কেন পাঁকস্থানকে টাকা দেব, 
যে টাকা দিয়ে পাকিস্থান অস্ত্রশস্ল খাঁরদ করবে আমাদেরই সোৌনকদের মারবার 
জন্য?” অনুমান করাছি, মীন্ত্রসভার বৈঠকেও যখন প্যাটেলের এই প্রস্তাব উত্থাপিত 
হবে, তখন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন আপাঁত্ত খুব সম্ভব উত্থাঁপত হবে না। 

ভারতীয় নেতারা তাঁদের নিজ নিজ সন্ধানসূত্রে ক্রমশ খুব বোশ ক'রেই 
প্রমাণ পেতে আরম্ভ করেছেন যে, উপজাতনয় হানাদারদের এই কাশ্মীর আঁভযানের 
পিছনে পাঁকিস্থানেরই অভিসান্ধি ও সমর্থন কাজ করছে। প্রধানত এই কারণেই , 
পাকিস্থান সম্বন্ধে ভারতীয় মনোভাব কঠোর হয়ে উঠছে। অনেকে কাশ্মীরের 
ঘটনাবলণীকে বৃহত্তর পাঁকিস্থানশ চক্রান্তের একটা দিক অথবা অংশ বলে মনে 
করছেন। এ"দের ধারণা, পাকিস্থান কাশ্মীরের উপর হানাদারী উপদ্রব সৃষ্ট ক'রে 
ভারতীয় বাহিনীকে কাশ্মীরের মধ্যে টেনে আনবার মতলব করেছে । কা*্মীরের 
ভিতরে ভারতীয় বাঁহনীকে এই কৌশলে ব্যস্ত ক'রে রাখবার পর পাকিস্থান 
হায়দরাবাদের ভিতরে উপদ্রব সৃষ্ট করবে, তার পর এঁদকে পাঞ্জাব সীমানা পার হয়ে 
সোজা মার্চ ক'রে একেবারে দিল্লীতে এসে ঢুকবে। 

এই গবেষণার তুলনায় একটু কম উদ্ভট আর একটা আঁভমত প্রচারিত হতে 
আরম্ভ করেছে, যাঁদও আঁভমতটা কম বিপজ্জনক নয়। পাঁকস্থান যাঁদ হানাদার- 
দের কাশ্মীর-প্রবেশে বাধা দিতে না পারে, তবে হানাদারদের নিবৃত্ত করা ভারতেরই 
কর্তব্য। হানাদারদের কা*মনর-প্রবেশ বন্ধ করতে হলে ভারতীয় বাহিনীর পাঁকি- 
স্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পাঁকস্থান যাঁদ বাধা দেয় ? 
এ প্রশ্নের উত্তর এক শ্রেণীর আলোচনাকারী খুব সহজেই 'দিয়ে 'দচ্ছেন। উত্তর 
হলো-_তা"হলে যুদ্ধ হবে। জাল যুদ্ধের চেয়ে খাঁটি যুদ্ধই ভাল। 

সরকার মহলের মনে আর একটা আশঙ্কা জেগেছে । কাশ্মীরের ঘটনার 
প্রতিক্রিয়ায় শিখ-সমস্যা আবার কোন্ রুপ গ্রহণ ক'রে বসে তার কোন ঠিক নেই'। 
কাশ্মীরের বিরোধ ও সংঘর্ধ যত বোশ দন চলতে থাকবে, শিখদের সামলে রাখা 
ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে ততই কাঁঠন হয়ে উঠবে। আমরা স্পন্টই বুঝতে পারাছ 
যে, এই সময় যাঁদ িয়াকতকেই দিল্লীতে আনিয়ে একটা স্াচিন্তিত রাজনোতিক 
প্রস্তাব উত্থাপন না করানো যায়, তবে অবস্থা আতগ্রুত এবং 'বিপজ্জনকভাবে 
আরো খারাপের দিকে এগিয়ে যাবেই। এটাও অবশ্য বুঝতে পারাছি যে, শান্তির 
অনুকূল কোন রাজনোতিক প্রস্তাব যাঁদ 'িয়াকং উত্থাপন করেন তবে তাঁর দেশ 
ও সহকমদের পক্ষে সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়া খুবই কঠিন হবে। 

উঁড়ষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ পারভ্রমণ ক'রে দিল্লঈতে ফিরেছেন প্যাটেল। অক্রাল্ত- 
কর্মা ভি 'ি'র সহযোগিতায় প্যাটেল ভারতের রাষ্ট্রীয় গঠনে এঁক্য ও সংহাতি সৃষ্টির 
আর এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছেন। উীঁড়ষ্যা ও ছন্রিশগড়ের উনচাল্লশাঁট 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য এর আগেই রাস্টতুন্ত হয়েছিল। 'নিতাল্ত রাষ্ট্ভুন্ত অবস্থা 
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থেকে এই দেশীয় রাজ্যগলিকে প্যাটেল আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এসে একেবারে 
ভারতের সাধারণ শাসিত অণ্ুলের অঙ্গীভূত ক'রে ফেলেছেন। ডীঁড়য্যার দেশীয় 
রাজ্যগুি উীঁড়ষ্যা প্রদেশের এবং ছন্লিশগড়ের রাজ্যগ্যাল মধ্যপ্রদেশের সাধারণ 
শাসিত অণ্ুলে পারণত হয়েছে। প্রায় সত্তর লক্ষ প্রজার উপর শাসনকার্য পরিচালনা 
করবার কোন কর্তৃত্ব উনচল্লিশাট দেশীয় রাজার হাতে আর রইল না, সব কর্তৃত্ব 
প্রাদোশিক ও ডোমিনিয়ন গভর্নমেন্টের হাতে চলে গেল। রাজাদের ব্যান্তগত সম্পাস্ত, 
উপাঁধ এবং সম্পান্তর বংশানুক্লামক আঁধকার অবশ্য ক্ষুপ্র করা হলো না। 

এই প্রসঙ্গে সাইমন কমিশনের একটি প্রস্তাবের কথা মনে পড়ছে। কামশনের 
একাঁট সাব-কমিটি, যার অন্যতম সদস্য ছিলেন সাইমনের এক জানিয়র! সহকমঁ_ 
অখ্যাত ও অজ্ঞাত এটাল। সেই সাক-কামটিই প্রথম সুপারিশ করেছিলেন যে, 
উাঁড়ষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলিকে ডীঁড়ঘ্যা প্রদেশেরই সাধারণ শাঁসত অণুলে পাঁরণত 
ক'রে ফেলা উচিত। 

মাউন্টব্যাটেন পাঁরবারও বোম্বাই এবং জয়পুর পারভ্রমণ ক'রে ফিরে এসেছেন। 
আগাম গ্রীম্মে ভারত থেকে বিদায় নেবার আগেই মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের প্রত্যেকাট 
প্রদেশ ও প্রধান দেশীয়-রাজ্যে একবার পাঁরভ্রমণ ক'রে আসতে হবে। এর অর্থ হলো, 
পূর্বে প্রত্যেক ভাইসরয় পাঁচ বছরের মধ্যে যে পারভ্রমণ সম্পূর্ণ করতেন, মাউন্ট- 
ব্যাটেনকে পাঁচ মাসের মধ্যে তাই করতে হবে। 

আজ মাউণ্টব্যাটেনের জামাতা জন ব্র্যাবোর্ণ এবং বড় মেয়ে প্যান্রীসয়া ব্র্যাবোর্ণ 
এখানে এসেছেন এবং তিন মাস থাকবেন। জনের পিতা বোম্বাই ও বাংলার গভর্নর 

পদেও তান নিযুস্ত হয়োছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনোতিক মহলে তাঁর 
বেশ সুনাম ছিল। অকালে মৃত্যু না হলে তিনিই ভারতের স্থায়ী গভর্নর-জেনারেল 
হতেন। প্রাচ্য প্রদেশের পাঁরবেশের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন পাঁরবারের ব্যান্তগত জীবনের 
অনূরাগের ইতিহাসও মিশে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যান্ড নিয়ে মাউন্ট 
ব্যাটেন ১৯৪৫ সালে পূর্বএশিয়াতে যখন ছিলেন তখনই জন ও প্যা্রীসয়ার মধ্যে 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। জন ও প্যাত্রীসয়ার িতা-মাতাও এই ভারতেই ১৯২২ সালে 
বিবাহের অঞ্গীকারসূত্রে মাঁলত হয়েছিলেন। 

নয়াদিল্লণ, সোমবার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : বব 'স'র রবার্ট 'স্টিম- 
সনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আজ কতকগুলি নতুন কথা জানতে পারলাম । 
ন্টিমসন পনর দন করাচতে থেকে আজ 'ফিরেছেন। 'জন্নার সঙ্গে 'স্টিমসন দেখা 
করোছিলেন। পাকিস্থান কমনওয়েলথে থাকবে 'কি না থাকবে, এবষয়ে 'জিন্না অনেক 
কথা 'স্টিমসনকে বলেছেন। জিন্না আভযাগ করেছেন যে, পাকিস্থানকে 'বিটিশ 
গভর্নমেন্ট অবহেলা করছেন। 

'স্টিমসনের অন্যান্য কথা থেকে আঁম এবার নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম যে, পাঁক- 
স্থানের সংবাদপত্রে এখন যে তুমুল মাউন্টব্যাটেন-বিরোধা প্রচারকার্য আরম্ভ হয়েছে, 
তার মূল প্রেরণাদাতা ও উদ্যোস্তা হলেন স্বয়ং 'জিন্না। কোন বিশেষ একটি তথ্য বা 
ঘটনাকে উল্লেখ ক'রে নয়; মাউশ্টব্যাটেনকেই ব্যান্তগ্নতভাবে লক্ষ্য ক'রে এই প্রচার 
আঁভযান চাঁলত হয়েছে। মাউশ্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল, সৃতরাং মাউন্ট- 
ব্যাটেন অত্যন্ত 'হন্দূভন্ত এবং মুসালমাবরোধী--এই হলো পাকিস্থানের প্রচারিত 
সকল বন্তব্যের মূল সূত্র । মাউশ্টব্যাটেন মাত্র একটি ভোমানয়নেরই গভরন্নর-জেনারেল। 



অবস্থার উল্লাত ও অবনাত ২৪৫ 

এই অবস্থায় কোন্ ধরনের আভষোগ উত্থাপন করলে, মাউশ্টব্যাটেনকে ব্যান্তগতভাবে 
সবচেয়ে বোঁশ অপ্রস্তুত করা যায়, সেটা 'জিন্না বঝেছেন এবং ঠিক সেই আভযোগ 
ক'রেই প্রচারকার্ধ চালাতে আরম্ভ করেছেন। 

অবশ্য পাকিস্থানের অন্যান্য দায়িত্বশীল মহলে ভিতরে ভিতরে এ সত্য স্বাঁকার 
করা হয়ে থাকে যে, মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভরন্নর-জেনারেল হওয়ায় ভারত-পাঁকস্থান 
বিরোধ মান্রা ছাঁড়য়ে যেতে পারছে না। কিন্তু 'জল্লার আচরণ দেখে ধারণা করতে 
হয় যে, তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে পাঁকস্থানের বিরোধী বলেই একটা দৃঢ় ধারণা ক'রে 
বসে আছেন। জন্নার বি"্বাস, ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদে আঁধাম্ঠত মাউন্ট- 
ব্যাটেন পাকিস্থানের ক্ষাতি করে চলেছেন। 'বশেষ ক'রে কমনওয়েলথের অন্যান্য 
রাম্ট্রের সঙ্গে পাকিস্থানের সম্পর্ক খারাপ ক'রে দেবার চেম্টা করছেন মাউন্টব্যাটেন। 
এই আঁভযোগের সমর্থনে একটা প্রমাণও পাকিস্থানী সংবাদপন্রে প্রায়ই উল্লেখ করা 
হচ্ছে। সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়ে মাউন্টব্যাটেন একটি বন্তৃতায় বলোছিলেন যে, ভারতের 
সমগ্র অণ্ুলের শতাংশের মান্র তিন অংশ সাম্প্রীতক হাঙ্গামায় উপদ্লূত হয়েছে।, 
পাকিস্থানের মতে, এই উীন্ত হলো মাউন্টব্যাটেনের মুসাঁলমাবদ্বেষ ও 'হিন্দপ্রশীতর 
একটি জাজ্জবলামান প্রমাণ। 

শানবার দিন ভারত মাল্পিসভা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে 
আবেদন করবেন। কাম্মীরের উপর আক্রমণে রত উপজাতীয় হানাদারদের সাহায্য 
করেছে এবং করছে পাকিস্থান, আবেদনে এই আভিযোগ করা হবে। গত সোমবার 
থেকে িয়াকৎ আলি এবং মহম্মদ আল দিল্লীতে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে 
আলোচনাও হয়েছে, আজ এবং কাল। কিন্তু আলোচনা থেকে এমন নতুন কোন 
ফল পাওয়া যায়ান, যার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে তাঁদের এ কঠিন সিদ্ধান্ত 
বাঁতল করা বা স্থাঁগত রাখা সম্ভবপর হতে পারে। কোন্ পক্ষ কত হত্যাকান্ড 
করেছে, তারই হিসাব ও পাল্টা হিসাব নিয়ে দুই পক্ষেরই তর্কে ও প্রাতবাে 
আলোচনার বোশর ভাগ সময় কেটে গিয়েছে । রাম্ট্রপুঞ্জে কোন রাম্ট্রের সম্পর্কে 
আঁভযোগ করতে হলে আগে আভযুক্ত রাষ্ট্রকেই একাঁট আঁভযোগপন্র দিয়ে বিষয়টি 
জানিয়ে দেবার নিয়ম আছে। নেহর্ আজ লয়াকতের হাতে সেই আঁভযোগপত্রীটি 
দিয়ে দিয়েছেন। লিয়াকৎ কথা 'দয়েছেন যে, তিনিও এই আভিযোগপন্রের উত্তর 
যথানয়মে জানিয়ে দেবেন। 

এইখানে শেষ হলো কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনশীতিক ও ক্উনশীতক 
সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় 

নয়াদিল্লী, শহক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : এ জ্তাহের প্রথম দিকে 
গলয়াকং 'দল্লশীতে এসোছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নেহরূর আলোচনাও হয়ে 'গয়েছে। 
কিন্তু আলোচনা 'বিফল হয়েছে। কাণ্মশর এবং পাকিস্থানের পাওনা টাকা, এই দুই 
বিষয়কে কেন্দ্রু ক'রে বিরোধের সমস্যা এখন আরও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেছে। 
যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে কাশ্মীর ভারতীয় সৈন্যদেরই বেশী অস্বিধার কারণ সৃচ্টি 
করেছে। মাউশ্টব্যাটেন পূর্বেই এাঁবষয়ে ভারত গভনমেন্টকে সতর্ক ক'রে 'দিয়ে- 
ছিলেন যে, কাম্মীরে যুদ্ধ করতে গগয়ে ভারতীয় বাহিনীকে কতগ্যাল বিশেষ 
[বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে হবে। মাউন্টব্যাটেন একথাও বলেছিলেন যে, কাশ্মীরে 
এমন বিশেষ কতগুলি বাধা ও অসুবিধা আছে যার জন্য ভারতীয় বাহিনী তার 
পূর্ণ শান্ত প্রয়োগ করবার অথবা ইচ্ছামতো অগ্রসর হবার সুযোগ পাবে না। মাউন্ট 



৪৬ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

ব্যাটেনের অনুমান সত্য হয়েছে। ১৯৩৯ সালে 'িনল্যান্ডে রূশ বাঁহনীকে যে 
ধরনের অস্বাবধায় বিব্রত হতে হয়োছল, ভারতীয় বাহিনীকেও কাশ্মীরে সেই 
ধরনের অস্মাবধায় পড়তে হয়েছে। 'িনল্যান্ডে রূশ বাহিনী অস্তবলে ও জনবলে 
যাঁদও প্রাতিপক্ষের তুলনায় শ্রেম্ঠতর ছিল, কিন্তু ফিনল্যান্ডের পার্বত্য আঁধত্যকার 
প্রকীতি এবং গঠন এমনই যে, সেখানে রুশ বাহিনীকে অনেক অসুবিধায় 'বড়াম্বিত 
হতে হয়োছল। কাম্মনরেও ভারতীয় বাহনকে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে 
হয়েছে। 

সামারক বিষয়ে মাউন্টব্যাটেনের যে অভিজ্ঞতা আছে, সেই আঁভজ্ঞতার জোরেই 
[তিনি ভারত গভরনমমেন্টকে এই পরামর্শ দয়েছেন যে, ভারতীয় বাঁহননর "মার অগ্রসর 
হওয়া উচিত হবে না। ভারতীয় বাঁহনী যতদুর অগ্রসর হয়ে এখন ষে স্থানে 
পেশছেছে, সেই স্থান পর্যন্ত সংযোগ ব্যবস্থা অক্ষুপ্ন রাখাই এখন খুব দুরূহ 
হয়ে উঠেছে। মাউন্টব্যাটেনের আঁভমত, অগ্রবতর্ঁ সৈন্যবাহিনীর সংষোগ-পথের 
দূরত্ব আর বৃদ্ধি ক'রে লাভ নেই। সবচেয়ে অগ্রবতর্ঁ গ্যারসনগ্যাল এরই মধ্যে 
বেকায়দায় পড়েছে এবং নানা অসুবিধায় উপদ্রুত হচ্ছে। পুণের গ্যাঁরসনের সঙ্গে 
শেষ সরবরাহ কেন্দ্রের সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু বিমানযোগে পণ 
শাবরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। বঝানগড়ে অবাঁস্থত 
দুটি পদাতিক কোম্পানি প্রায় ছয় হাজার সংখ্যক 'বপক্ষ সৈন্যের দ্বারা আক্লান্ত 
হয়েছে। ফলে ভারতীয় পদাতিকদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যাও খুব বোঁশ হয়েছে। 
ঝানগড়ের গ্যারসনের সাহায্যের জন্য যে নতুন সৈন্যদল এাঁগয়ে গিয়েছিল, তারাও 
ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। 

সবচেয়ে সাংঘাতিক সংবাদ হলো, উীরর কাছে শন্রুপক্ষের বিরাট ও প্রচণ্ড সৈন্য 
সমাবেশের সংবাদ। ভারতঈয় বাঁহনর একটি দলের বর্তমান লক্ষ্য হলো কা*্মনরের 
সীমান্তে অবাঁস্থত ডোমেল। ডোমেল আঁভমুখী ভারতীয় সৈন্য এখন ডীার 
আঁধকার ক'রে রয়েছে। উাঁর ছাঁড়য়ে ভারতীয় সৈন্য আর অগ্রসর হয়ান। কিন্তু 
শন্নুপক্ষের আক্রমণে এখন যাঁদ ভারতাঁয় বাঁহনশকে উর ছেড়ে দিয়ে পিছনে হঠে 
আসতে হয়, তবে নতুন ক'রে বরমূলা, শ্রীনগর, ও সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাকে পূর্বের 
মতোই আবার অগ্রগামী শত্রুর আক্লমণের প্রকোপে সহজেই পড়তে হবে। 

মাউন্টব্যাটেনের ধারণা, উর যাঁদ ভারতীয় বাহিনীর আঁধকারছ্যুত হয়, তবে 
ভারত গভর্নমেস্টেরই অভিমতের উপর তার একটা নতুন প্রাতিক্রিয়া দেখা দেবে। 
স্বাভাবিকভাবেই সরকারী মহলে এই ধারণাই দৃঢ়তর হবে যে, হানাদারদের ঘায়েল 
করার পক্ষে সবচেয়ে ভাল পল্থা হলো হানাদারদের মূল ঘাটিগুলি আক্রমণ করা। 
হানাদারদের সব ঘাঁটি এবং ্রেরণা-কেন্দ্র' পশ্চিম পাঞ্জাবেই অবাস্থত। সুতরাং 
হানাদারদের ঘাঁটি আক্রমণ করার অর্থ পাকিস্থানের অভ্যন্তরে সৈন্য চালনা করা। 
এর অর্থ ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ। 

আজ সকাল সাড়ে এগারটার সময় মাউশ্টব্যাটেন এক ঘরোয়া বৈঠকে রোঁণি, ভের্নন 
ও আমাকে ডাকলেন। 'ভ ি'ও বৈঠকে উপস্থিত হলেন। বড়াঁদন উপলক্ষে 
নেহরূকে একটি পন্র দেবেন মাউন্টব্যাটেন। সেই পন্রেরই একটা খসড়া আমাদের 
এ বৈঠকে আলোচিত হবে। এই পত্রে মাউশ্টব্যাটেন নেহরুকে সংঘম ও সতকর্তা 
অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে 'দিয়েছেন। আম আর একটি প্যারা 
এই পন্রে যুত্ত ক'রে দেবার প্রস্তাব করলাম। পাঁকস্থানের সঙ্গে ভারত যাঁদ যুদ্ধে 



অবস্থার উল্লাতি ও অবনাঁত ২৪. 

লিপ্ত হয়, তবে নেহরুর পররাম্ট্র নীতির স্বাধীনতা এবং ভারতের সামাজিক প্রগাঁত 
সাধনের সকল ভরসা কিভাবে বিনম্ট হয়ে যাবে, একাট নতুন প্যারাতে তাই উল্লেখ 
করা হলো। ভি পি বললেন, এ বিষয় উল্লেখ করলে পন্রের তাৎপর্য আরও উন্নত 
হবে। মাউশ্টব্যাটেন এই নতুন প্যারা পত্রের অন্তভূর্ত করতে সম্মত হলেন। 

আম আন্তারকভাবে বিশ্বাস কার, আজ যে পন্র নেহরুকে মাউণ্টব্যাটেন পাঠিয়ে 
[দলেন, সে পত্রের মুল বন্তব্য ভবিষ্যতের ঘটনার পরণক্ষায় সত্য ও যথার্থ বলেই 
প্রমাণিত হবে। নেহরুকে আজ এমন একটি সমস্যার ভিতর পথ খশ্জতে হচ্ছে, ষে 
সমস্যার সঙ্গে তাঁর ব্যন্তিগত আকাঙ্ক্ষার আবেগও জাঁড়য়ে রয়েছে । তান কাশ্মীর 
ব্রাহ্নণ বংশের সন্তান, কাশ্মীরী আবদূলার সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত ও রাজনোতক 
বন্ধৃত্বও অত্যন্ত অন্তরঞ্গ। সুতরাং কাশ্মনীর-সমস্যা সম্পর্কে কোন মনোভাব ও 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় কাশ্মীরের সঙ্গে এই ব্যান্তুগত সম্পকে টান তুচ্ছ করা 
অথবা বিস্মৃত হওয়া তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে। 

গত সেপ্টেম্বর মাসেই আম আমার মাতার কাছে 'লাখত একাঁট পল্লে ীলখে- 
ছিলাম : 

“নৌতিক সত্য উপলব্ধি করবার মতো মন এবং সত্যের মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার 
করার মতো আঁত্মক শান্ত নেহরূর যথেম্ট আছে। এই কারণেই তান প্রাতাঁদনের 
নানা রকম সরকারণী দাঁয়ত্ব ও শাসনকার্যের সঙ্কটেও তাঁর 'বচারশান্তকে তুচ্ছ সাবিধা 
ও মিথ্যার উধের্ব রাখতে পারেন। এমনাঁক, নিজের মনের ইচ্ছা ও আভরুঁচির আবেগ 

কাশ্মীরের কথা চিন্তা করতে গিয়ে নেহরু তাঁর মনের ভিতর যে বেদনা অনুভব 
করছেন, তার প্রমাণ বোঁশ স্পম্ট ক'রেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাউশ্টব্যাটেন আজ 
মন্তব্য করলেন যে, নেহরুর সম্পর্কেও তাঁর মনে একটা দীশ্চন্তা আছে। মাউন্ট- 
ব্যাটেনের আশঙ্কা, নিছক ঘটনা ও অবস্থার চাপে পড়ে নেহরু তাঁর নিজেরই 
অজ্ঞাতসারে হয়তো এমন এক মানাঁসক অবস্থা লাভ করবেন, যখন তানি সত্য সত্যই 
অন্যের তোয়াজ ও তোষামোদে প্রভাঁবত হয়ে পড়বেন। এইখানেই বিপদ। মাউন্ট- 
ব্যাটেন বললেন, এটা যে কত বড় এবং 'ি রকমের বিপদ, তাও 'তাঁন ভালভাবেই 
জানেন। এই কারণেই 'তাঁন আগামী এপ্রলের পরে আরও িছদকাল গভর্নর- 
জেনারেল হয়ে থাকবার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারছেন না। বরং আবার সমুদ্রের 
সার্ভস নিয়ে কোন নিম্নতর পদে ফিরে যাওয়াই ভাল। 

প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেছেন- নতুন সংঁবধান গৃহীত না হওয়া 
পর্যন্ত আপনাকে ভারতে থাকতে হবে। এর অর্থ আর এক বছর ভারতে থাকা । 

মাউন্টব্যাটেন মনে করেন, আর এক বছর ভারতে থাকলে .তাঁর পক্ষে একটা মস্ত 
ভুল করা হবে। মাউণ্টব্যাটেন বিশ্বাস করেন, কমনওয়েলথের সঙ্গে যুস্ত থাকা 
ভারতেরই পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন যাঁদ নতুন সংবিধানের প্রাতষ্ঠাকাল 
পর্যন্ত অবস্থান করেন, তবে তাঁকেই বস্তুত আন্চ্ঠানকভাবে ভারতের রাস্ট্রিক 
রূপের আর একটা বৃহৎ পারবর্তনের শেষ অঙ্ক সমাপ্ত ও জম্পূর্ণ ক'রে 'দিয়ে 
যেতে হবে। অর্থাৎ এক ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল এক ভারতীয় প্রোসডেন্টকে 
প্রজাতন্ম ভারতের সর্বোচ্চ পদে আঁধান্ঠত দেখে প্রত্যাবর্তন করবেন। এ অনুষ্ঠানের 
সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন প্রত্যক্ষভাবে য্যন্ত থাকলে এই ধারণাই প্রচারিত হবে যে, মাউণ্ট- 
ব্যাটেন ভারতের প্রজাতান্মিকতারই সমর্থন করছেন। তার ফলে ভারতের মনে কমন- 



২৪৮ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

ওয়েলথের সঙ্গো যুস্ত থাকার আগ্রহও কমে যাবে। প্লৃতরাং এীপ্রল মাস পর্যন্ত 
নার্দন্ট মেয়াদ শেষ হওয়ামান্্র চলে যাওয়াই ভাল। তাহলে ভারতের প্রজাতাল্লিক 
প্রীতষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ব্যাপারেই পাঁরণত হতে পারবে-_ভারতীয় গভর্নর- 
জেনারেলের বদলে ভারতীয় প্রোসডেন্টের আবির্ভাব। এই পাঁরবর্তনই হবে 
স্বাভাবিক, সহজ ও স্বচ্ছন্দ পাঁরবর্তন। 

নয়াদিলী, শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ মধ্যাহের কিছুক্ষণ 
আগে নেহরুর কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেনের চিঠির উত্তর এসেছে । "চাণির উত্তর বটে, 
কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের প্রত্যেকাঁট বন্তব্য বিবেচনা ক'রে নেহরদ যে তাঁর পক্ষের বন্তব্য 
এ চিঠিতে জ্ঞাপন করেছেন, তা নয়। বোঝা যায়, গতকাল রাত অনেক! হয়ে যাবার 
পর 'তাঁন এই উত্তর িখেছেন। নেহরু তাঁর চিঠিতে এই নটি স্বীকার করেছেন 
যে, তান তাঁর মনের একই কথা অনেক সময় বড় বোশ ক'রে এবং বার বার বলে 
থাকেন এবং কখনো বা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতেই পারেন না। নেহরুর এই উীন্ত 
সর্তেও তরি চিঠির তাৎপর্য আমরা খুবই স্পম্ট ক'রে বুঝতে পারলাম। বুঝলাম, 
কাশ্মীর সম্বন্ধে এখনো তাঁর মন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে । কাশ্মীর আপাতত যে 
সমস্যা নিয়ে তাঁর সম্মুখে দেখা দিয়েছে, সেই সমস্যাকে প্রাতরোধ করার কথাই তানি 
চিন্তা করছেন। যাই হোক, এটাও বোঝা গেল যে, 'লিয়াকৎ আলর কাছ থেকে 
ভারতাঁয় আভিষোগপন্রের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষায় না থেকে তান কাশ্মীর সমস্যা 
সম্পর্কে রাম্ট্রপুঞ্জে আবেদন করবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছেন। 

লিয়াকৎ আলর উত্তর আসবার আগেই রাম্ট্রপুঞ্জে আবেদন করবার প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছে, এটা অবশ্য খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের মতে, আর 
এক 'দিক দিয়ে এটা ভালই হলো। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে বিবেচনা করতে গিয়ে 
এখন যত বোঁশ সময় পার ক'রে দেওয়া যায় ততই ভাল। বড়াঁদনের এই সপ্তাহে 
কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মনের ভাব যে রকম উত্তেজিত হয়েছে, ত'তে 
এখন অন্যাদকে মন দেবার দরকার হলে সমস্যা আরও খারাপ পাঁরণাম থেকে 
আপাতত রক্ষা পেয়ে যাবে। এখন বৃহত্তর বিপর্যয় ঠেকিয়ে রাখার একমান্ন পন্থা 
হলো, কোন সুস্পন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেম্টাকেই ঠোঁকয়ে রাখা । কাজেই আলোচনায় 
ও বিবেচনায় এখন কিছুটা সময় কাটিয়ে দেবার সুযোগ যাঁদ পাওয়া যায়, তবে 
ভাঁবষ্যতের পক্ষে সেটা কল্যাণকর হবে বলেই মাউন্টব্যাটেন মনে করছেন। এই 
উদ্দেশ্য নিয়ে মাউন্টব্যাটেনও একটা কাজ করেছেন। তিনি এটালকে টোলগ্রাম 
করেছেন। টোলগ্রাম করার আগে তিনি অবশ্য নেহরুকে জানিয়েছেন এবং নেহরুর 
সম্মাতিও আদায় ক'রে নিয়েছেন। এটাঁলর কাছে মাউন্টব্যাটেন এই অনুরোধ ক'রে 
পাখিয়েছেন যে, এটালি যেন দুই ডোমানয়নের দুই প্রধান মল্নর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করার জন্য আঁবলম্বে বিমানযোগে চলে আসেন। 

মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য খুব বৌশ ভরসা করতে পারছেন না যে, তাঁর অনুরোধে 
সাড়া 'দয়ে এটাল এ সময় এখানে আসতে সম্মত হবেন। এই সঙ্কটে যথাকর্তব্য 
পালনের গ্রুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন যতটা সচেতন হয়েছেন, 
'ব্রাটিশ গভনমেন্টকে অন্তত ততটুকু সচেতন করার জন্যই এই অনুরোধ করবার 
প্রয়োজন 'ছিল। মাউণ্টব্যাটেন নেহরূকেও এই পরামর্শ 1দয়েছেন ষে, নেহরু যেন 
'নিজেও ভিন্নভাবে এটালর সঙ্গে পন্নযোগে আলোচনা করেন। 

. 'মাউন্টব্যাটেন আজ গোয়াঁলয়র চলে গেলেন। 



দি 

অবস্থার উন্নাতি ও অবনাঁতি ২৪৯ 

নয়াদিক্ল, বুধবার, ৩৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল : আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে 
পুরাতন ১৯৪৭, [কল্তু রেখে যাচ্ছে একটা আনশ্চয়ের আশঙ্কা। সাধারণভাবে 
ভারত-পাকিস্থানের সম্পর্ক এবং বিশেষভাবে কাশ্মীর, এই দুয়ের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে 
দৃশ্চিন্তিত হবার মতো সব লক্ষণ বর্তমান ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে রেখে 'দিয়ে পার 
হয়ে যাচ্ছে ১৯৪৭ সাল। যে বিপুল কর্মব্যস্ততার ভিতর 'দয়ে বিগত নয়টি মাস 

দূরূহ। যে অবস্থা একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে এবং আঁচরেই দেখা দেবে বলে 
মনে হচ্ছে, এখন সেই অবস্থার িন্তাটাই আমাদের মন ও মনোযোগের সবখান গ্রাস 
ক'রে রয়েছে। 

১৯৪৮ সালে কাশ্মীরে সঙ্কট কোন্ রূপ গ্রহণ করবে, তা স্পন্ট ক'রে অনমান 
করা দুঃসাধ্য। কিন্তু সঙ্কটের অন্তত একটা দিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এরই 
মধ্যে স্পম্ট হয়ে গিয়েছে আর একাঁট কারণে । এটালর মনোভাব। কাশ্মীর সমস্যা 
সমাধানে এটালিকে ব্যান্তগতভাবে হস্তক্ষেপ ও চেস্টা করার জন্য যে অনুরোধ করা 
হয়োছল, সে অনুরোধ তান রক্ষা করতে অসম্মাত জানিয়েছেন। মাউন্টব্যাটেনও 
অনমান করেছিলেন যে, এটাল এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন। এটাল জানিয়েছেন 
যে, কাশ্মীর নিয়ে বিরোধের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রে কিছু করার মতো তাঁর কোন 
সুস্পন্ট কর্তব্যের ভমকা আছে বলে তান মনে করেন না। সাধারণভাবে 
'কনাসাঁলয়েটর, বা আপোষকারী বলতে যা বোঝায়, তার চেয়ে বোৌশ কোন দায়িত্বের 
ভূমিকা গ্রহণ করতে এটাল রাঁজ নন। এ বিরোধে মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণে রাষ্ট্- 
পুঞ্জের যথাবাহত সংস্থাগ্ীলকেই তান বোশ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। যাই 
হোক, এটালি নেহরুকে অত্যন্ত সালাঁখত একাঁট পন্র ?দয়েছেন এবং সেই পত্রে 
নেহরুকে একটু বুঝে চলবার জন্যও অনুরোধ জানয়েছেন। 

এটালির উত্তর পাওয়ার পর গভর্নমেন্ট আর 1লয়াকতের উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন 
না। আবলম্বে রাম্ট্রপুঞ্জের কাছে আবেদন করবার 1সদ্ধান্ত করেছেন গভনমেন্ট। 

মাউন্টব্যাটেন এখন রয়েছেন গোয়াঁলয়রে। এঁদকে গভনমেন্ট রাস্ট্রপঃঞ্জের কাছে 
প্রেরণ করার আবেদনপত্রের বন্তব্য রচনা ক'রে ফেলেছেন । আবেদনপন্রের সকল বন্তব্য এবং 
ভাষা মান্রাসম্মতই হয়েছে, শুধু একটি ছাড়া, যেটা দুশ্চিন্তার কারণ না ঘটিয়ে পারে না। 

আবেদনপন্রে অন্যান্য বন্তব্যের সঙ্গে একটি বাক্যে এই মনোভাবও প্রকাশ করা 
হয়েছে যে, অবস্থা বুঝে যাঁদ প্রয়োজন মনে হয়, তবে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার 
সম্পূর্ণ অধিকার গভর্নমেন্টের আছে বলেই গভর্নমেন্ট মনে করেন। মাউশ্টব্যাটেন 
জানিয়েছেন, নিরাপত্তা পাঁরষদের মনে এই ধরনের কথার প্রাতিক্রিয়া খুব খারাপই 
হবে। আবেদনপন্রের বস্তব্যে কোন রকম শাসানর কথা, এমনাঁক শাসানির হীঙ্গত 
মাত্র থাকলেও "নিরাপত্তা পাঁরষদ বিষয়টিকে ভাল চক্ষে দেখবেন না। 

সামারক ব্যবস্থা হিসাবে ভারত পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভিতর সৈন্য চালনা বা 
আঁভযান করলে সে ঘটনার তাৎপর্য ক হয়ে উঠবে, তার সকল 'দিক মাউন্টব্যাটেন 
তাঁর যথাসাধ্য নেহর্কে বৃঁঝয়েছেন। একাঁদকে সমস্ত সমস্যাটা রাষ্ট্রপুঞ্জের 
ববেচনার অধীন হয়ে রইল, আর এক দিকে ভারত পাকিস্থানের উপর সামরিক 
আঁভযান চালয়ে দিলেন, এই অবস্থা হলে তার ফল কি দাঁড়াবেই এর ফলে 
ভারত সম্বন্ধে বিশ্বের জনমতে যে বিরুদ্ধ ধারণা প্রবল হয়ে উঠবে, সেটা ভারতের 
পক্ষে ক্ষাতকরই হবে। তা ছাড়া আর একটি বিরুদ্ধ প্রীতাক্রয়ার আশঙ্কা সম্বন্ধেও 



২৫০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

মাউশ্টব্যাটেন বললেন! ভারত ও পাকিস্থানে সামারক সংঘর্ষ শুরু হলে ভারত ও 
পাকিস্থানের রাম্দ্রীয় কার্যে নিষুস্ত সমস্ত ব্রীটশ আফসার তখাঁন চলে যেতে 
স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হবে। এভাবে 'ব্রাটশ আফসারেরা হঠাৎ চলে গেলে অবশ্য 
ক্ষাতটা ভারতের তুলনায় প্রাকস্থানেরই বোশ হবে এবং সপ্গে সঙ্গেই হবে। 

যাই হোক, আমার মনে হয়, নেহরু একটি বিষয়ে বিশেষভাবেই সচেতন আছেন 
যে, এই অবস্থা ঘটলে ভারতে মাউন্টব্যাটেনের সকল চেষ্টার ইীতহাল সেই মুহূর্তে 
সমাপ্ত হবে। 

রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে আভিযোগ-পন্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ভারত। আঁভযোগ সম্বন্ধে 
যথাবাধ যে বিজ্ঞাপ্ত-পন্র নেহরু িয়াকৎকে দিয়েছিলেন, তার প্রত্যুন্তরও চলে এসেছে 
লিয়াকতের কাছ থেকে, ্প্দঞ্জে ভারতের অভিযোগ চলে যাবার অকপক্ষণ পরেই, 
প্রায় সঙ্জছো সঙ্গে। 

লিয়াকতের প্রত্যুত্তর হলো ভারতের বিরুদ্ধে কতগ্যাল পাল্টা আঁভযোগের এক 
সুদঈর্ঘ তাঁলকা। কাশ্মীরের প্রসঙ্গ ছাড়া আরও বহহ প্রসঙ্গ এই পাল্টা আঁভযোগের 
তালিকায় 'িয়াকৎ টেনে এনেছেন। ইচ্ছা করেই এবং একটা উদ্দেশ্য 'নয়েই তান 
এ ব্যাপার করেছেন। ভারত দেশ খণ্ডনের ঘটনাটাকেই স্বীকার করতে আর সত্য 
বলে মেনে নিতে পারছেন না এবং পাঁকিস্থানকে ধবংস করার সঙ্কঙপ করেছেন-__ 
এই ধরনের একটা ঢালা অভিযোগ ভারতের বিরদ্ধে উত্থাপন ক'রে বহু বিষয়ের 
উল্লেখ ও বর্ণনা করা হয়েছে। 'লিয়াকৎ চেয়েছেন, একেবারে জুনাগড় থেকে শুরু 
ক'রে জাতিহত্যা পর্য্ত সকল ঘটনার বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জকে বিবেচনা ক'রে দেখতে 
হবে এবং মীমাংসার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হবে, যা'তে 'বাঁক সব বিরোধায় 1বষয়- 
গুীলর একটা 'নম্পাত্ত করা” সম্ভবপর হয়। 

কাশ্মীরকে নিয়ে এইবার একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারের পালা শুরু হতে 
চলেছে । এরই মধ্যে এমন একটা ঘটনার সংবাদ আমাদের মনে কিছুটা আশার ভাব 
সণ্টার করেছে, যেটা কাম্মীরেরই ঘটনা, অথচ ঘটনার এ নতুন আন্তর্জাতিক ব্যাপারের 
অধ্যায় থেকে স্বতন্ত্র। কাশ্মীরের সামারক পাঁরাঁস্থাত সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া 
গিয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, উরির উপর আক্রমণের প্রচেন্টা আর হয়নি, এবং ভারতীয় 
সৈন্যও সে অণ্চলে বিপক্ষের সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ করেনি। মাউন্টব্যাটেন মনে 
করছেন, ডীর অঞ্চলের এই শান্ত অবস্থার হয়তো এমন প্রভাব হবে যার ফলে বড় 
রকমের সংঘর্ষ আর দেখা দেবে না। 

দেখা যাক্, ইস্মে এতাঁদন ধরে যে 'মটো" বা নীতি-বাণীর প্রাত লক্ষ্য রেখে 
কাজ ক'রে যাচ্ছলেন, আমিও নতুন বছরে সেই মটো গ্রহণ করলাম--ধৈর্য ধরা এবং 
সব কিছুকে মান্রার মধ্যে রাখা ।, বেশ বুঝতে পারাঁছ, আগামশী বছরে এই দুশট দায়িত্ব 
পালনের দুভেণগ গত বছরের বরাদ্দের চেয়ে বেশ ক'রেই আমরা পেয়ে যাব। 



প্রায়শ্চিত্তের কথা 

নয়াদিল্লশ, রবিবার, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯১৪৮ সাল : আজকের সারা দিনটা বর্মার 
স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের নানা উৎসবের মধ্যে কাটিয়ে দিতে হয়েছে। বম রাষ্ট্রদূতের 
ভবনে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর সমস্ত 
স্টাফ উপস্থিত ছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন ও বর্মী রাষ্ট্রদূতের দুটি বন্তুতা ছাড়া 
অনুষ্ঠানের বাঁক সময় বম সঙ্গীতে ও নৃত্যেই আঁতবাহিত হলো। তারপর 
দরবার কক্ষের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মাউশ্টব্যাটেন বর্মার এরীতহাঁসক সিংহাসন 
(ভারতে আনত রাজা থব'র [সংহাসন) বর রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যর্পণ করলেন। 

বর্মার সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ছে। আউং সান ও তাঁর 
মীল্্সন্ভার প্রায় সকলকেই গত জুলাই মাসে হত্যা করায় নতুন বর্মা রাষ্ট্রকে তাঁদের 
রাজনৈতিক জাবনের আরম্ভেই সাংঘাতিক এক আঘাত পেতে হয়োছল। এ আঘাত 
সদাঃপ্রাতিষ্ঠিত একাট রাম্টীকে বিনম্ট ক'রে দেবার মতোই আঘাত। 'কন্তু বর্মার 
জাতীয়তাবাদী শান্ত এ আঘাতে পরাভূত ও 'বচাঁলত হয়নি এবং বর্মা তার আত্ম- 
শাল্ততেও বিশবাস হারায়ন। দেশের অভ্যন্তরে এরকম বিপদের আক্রমণ সত্বেও 
বর্মা ব্রাটশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পকেরি শেষ সূত্র ছিন্ন করবার দাবীই জানিয়ে 
এসেছে। বর্মা 'রিপার্রকের প্রাতষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। 

“পরপাব্রক' হবার জন্য বর্মার মনে এ আগ্রহ এত প্রবলভাবে দেখা দিল কেন? 
আমার ধারণা, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবেই উৎসাহিত ও অন:প্রাণিত হয়ে 
বর্মা প্রজাতল্ রাম্ট্রে পারণত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। ১৯৪৬ সালে 
ভারতের কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করোছিলেন যে, ভারতকে প্রজাতন্দ্ন রাষ্ট্রে পাঁরণত 
করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত প্রজাতল্ল রান্টে 
পারণত হবে। বর নেতারা কজ্পনা করতেও পারেনান যে ব্রিটিশাবরোধী সংগ্রামই 
যে কংগ্রেসের চিরকালের ইতিহাস, সে কংগ্রেস সংগ্রামে জয়লাভ করার প্রথম মূহূর্তে 
স্বেচ্ছায় ডোমিনিয়ন স্টেটাস স্বীকার ক'রে নেবেন। দিল্লীতে বমর্ঁ নেতাদের সঙ্জো 
আলোচনা ক'রে আমি বুঝোছ যে, এ বিষয়ে তাঁদের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। 
কমনওয়েলথেরই গঠন পাঁরবার্তত হতে চলেছে এবং কমনওয়েলথের সদস্য হওয়া 
সম্পর্কে যে রাঁতি-নীতি এতাঁদন প্রচলিত ছিল, সেগীলও উদারতর হতে চলেছে। 
কমনওয়েলথের এীতহ্যগত রূপ বদলে যাচ্ছে, এঁদকে ভারতও ডোমানয়ন স্টেটাস 
গ্রহণ করেছেন-_বমঁ নেতারা এখন তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা 'চন্তা ক'রে মনে মনে 
যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। 

নয়াদিল্লী, দোমবার, ৫ই জানায়ারী, ১৯৪৮ লাল : মাউন্টব্যাটেনের মনের 
ইচ্ছাটা কি? কাশ্মীর সম্পর্কে কি করতে চাইছেন মাউশ্টব্যাটেন? সংবাদপত্রে 
খুব জোর জল্পনা ও গবেষণা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভারত গভনমেন্ট রাষ্ট্রপুঞ্জে 
আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং কিছাঁদন আগে অনেকেই জানতে 
পেরেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনই এই ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত গভর্নমেন্টকে 
ণকছাঁদন থেকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। সুতরাং মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্য ক? 

ডোঁল হেরজ্ড একাঁট কাহনশ সৃষ্টি করেছেন, এ কাহনশ ডোঁল হেরল্ডের দিল্লী 



২৫২ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

সংবাদদাতা এপ্ড্র মেলরের রচিত কাহিনী নয়। এ কাহনী লন্ডনেই উদ্ভূত। 
ডেলি হেরজ্ড লিখেছেন, মাউন্টব্যাটেন এখন কাশ্মশীর 'িভস্ত করার জন্য জেদ ধরেছেন 
এবং এই বিষয় নিয়ে মাউন্টব্যাটেন ও নেহরুর মধ্যে তীর মতাবরোধ দেখা 'দিয়েছে। 
মাউণ্টব্যাটেন ভারত গভনমে্টকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতে ও পাকিস্থানে যাঁদ 
সংঘর্ষ বাধে, তবে তান পদত্যাগ করবেন। 

ডোঁল হেরল্ডের এই কাঁহনী পাঠ করার পর আম নেহরুর প্রাইভেট সেক্েটার 
অয়েষ্গারের সঙ্গে দেখা করলাম। নেহরু বলেছেন যে, তান আবলম্বে প্রাতবাদ 
ক'রে একটি 'ববৃতি দেবেন। নেহরু মন্তব্য করেছেন, এ কাাহন যোলআনা 
কজ্পনার চেয়েও বোঁশ কান্পাঁনক। | 

আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আমোরকান পা্রকায়। 'ঈংবাদের সূত্র 
হলো লশ্ডন। এই সংবাদে বলা হয়েছে যে, মাউন্টব্যাটেন 'কমনওয়েলথেরই প্রকাতি 
ও গঠন বদলে দেবার জন্য গোপনে একটা পাঁরকজ্পনা রচনা করছেন, যার ফলে ভারত 
ইউনিয়ন ডোমানয়ন না হয়েও কমনওয়েলথে থাকতে পারবেন।, এটা সত্য যে, এই 
ধরনের কোন পরিবর্তন সম্ভবপর কি না, সে প্রশ্ন মাউন্টব্যাটেনের চিন্তায় দেখা 
দয়েছে। কিন্তু আমোরকান সংবাদপন্রে মাউশ্টব্যাটেনকে যেভাবে 'গোপন 
পাঁরকল্পনার রচয়িতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা আদৌ সত্য নয়। এর মধ্যে 
“গোপনতার' কিছ; নেই এবং মাউন্টব্যাটেন 'রচাঁয়তা'র ভূমিকা গ্রহণ করেনান। 

দল্লশ থেকে যাঁদ এই সব জল্পনামূলক সংবাদ প্রচারিত হতো, তবে আমার 
পক্ষে সে সংবাদ খণ্ডন করার চেষ্টাও সম্ভবপর হতো। কন্তু জল্পনা করছেন 
বিদেশের সংবাদপব্রগুূলি। আমি এখানে বসে দি ক'রে এই বাস্তব সত্যটুকু তাঁদের 
বোধগম্য ক'রে তুলতে পাঁর যে, মাউন্টব্যাটেন ভারতের নিয়মতান্তিক গভরননর- 
জেনারেল ছাড়া আর কিছুই ননঃ কি ক'রে এদের বোঝাই যে, এখানে পরামর্শ 
দেওয়া ছাড়া আর কিছ করবার কক্ষমতা' মাউণ্টব্যাটেনের নেই ঃ 

ভারত গভর্নমেন্টই বা এ ধরনের বৈদেশিক কাগজের জল্পনা-কল্পনা প্রাতরোধে 
ক করতে পারেন? তাঁরা নিজেরাই ভারতীয় সংবাদপব্রগ্যীলর জজ্পনায় ব্যাতব্যস্ত 
হয়ে রয়েছেন। নেহরু ইতোমধ্যেই একাঁট ঘটনায় খুবই বিড়াম্বত হয়েছেন। 
কাম্মশর সম্পর্কে ভারত রাম্্রপুঞ্জে আবেদন করবেন, এ 'সদ্ধান্ত গভনমেন্ট প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করবার আগেই ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রচারত হয়ে গিয়েছে। স্পম্টই বুঝতে 
পারা যাচ্ছে যে, মাল্পসভার ভিতর থেকেই এই সংবাদ বের হয়ে না পড়লে অন্য 
কোন সূত্রে এ সংবাদ কখনই প্রকাশিত হবার উপায় 'ছিল না। 

আজ সন্ধ্যায় জানতে পেলাম, ভারতের প্রাতানিধি হয়ে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতীয় 
বন্তব্য রাষ্ট্রপুঞ্জে উপস্থাঁপত করার জন্য গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কা*মীরনেতা শেখ 
আবদল্লা লেকসাকসেসে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাচ্ছেন কর্ণেল কাউল। 

কর্ণের কাউল আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আম তাঁকে অকপটভাবেই 
আমার মনের কয়েকাঁট কথা জানিয়ে দলাম। শেখ আবদল্লা সম্পর্কে আমার এই 
আশঙ্কা আছে যে, তিনি তাঁর উত্তপ্ত মনোভাব এবং জহালা-উদ্গনীরক ব্যান্তিত্বের 
দ্বারা হয়তো আন্তর্জাতিক মহলে খুব সহজেই কাশ্মীর-প্রশ্নের একেবারে ভরা-ডুবি 
ঘটিয়ে ছাড়বেন। আর একটা অসুবিধা, ভারতের পক্ষ সমর্থন করার জন্য 'যাঁন 
যাচ্ছেন, সেই গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের নামটি আন্তজাঁতক রাজনীতিক মহলে 
খুবই অপরাচিত। সূতরাং, কাউলকে দুশট লক্ষ্য সম্মুখে রেখে কাজ করতে হবে। 



প্রায়ীশ্চত্তের কথা ৫৩ 

অজ্ঞাত ও অখ্যাত গোপালস্বামী সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা তথা সুনাম গড়ে 
/ তুলতে হবে প্রচারকার্যের দ্বারা; অপরাঁদকে আবদদল্লাকে সামলে রাখতে হবে, যাতে 
তিনি বেশি বাড়াবাঁড় না ক'রে ফেলেন। শ্রীনগরে এতাঁদন ধরে আবদুল্লা যে ধরনের 
সাংবাদক সম্মেলন আহবান ক'রে যে-ধরনের কথা বলাঁছলেন, সেসব ধরন ও কথা 
লেকসাকসেসে কোনই কাজে লাগবে না। কাউলকে আম সতর্ক ক'রে দিলাম ষে, 
রাষ্ট্রপঞ্জের পারষদে উত্থাপিত ভারতের আভিযোগ দুর্বল হয়ে পড়ে, এমন কোন 
ব্যাপারই যেন না হয়। সূতরাং লেকসাকসেসে গিয়ে ভারত"য় প্রাতানাধ এবং 
কাম্মীর নেতা, দু'জনের কেউই যেন সাত-তাড়াতাড়ি কোন সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান 
না করেন। 

নয়াদিল্লশ, বুধবার, ৭ই জানয়ারী, ১৯৪৮ সাল : প্যাটেলের সম্মাত নিয়েই 
মাউণ্টব্যাটেন আজ দেশীয় রাজনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। গভর্নমেন্ট 
হাউসেই একাঁট সভায় 'ভন্ন ভিন্ন ভাবে দুটি আসর করা হয়োছল। একাঁটি আসরে 

রাজ্যের নৃপাঁতবর্গ। দেশীয় রাজনোোরা খুবই উৎসাহহশীন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের 
আঁভযোগ, নতুন ও স্বাধীন ভারতে তাঁদের শুধু ক্ষমতাহীন নয়, একেবারে কর্ম- 
হীনও ক'রে দেওয়া হচ্ছে। এই শোচনণয় উৎসাহহীনতার মূল অবশ্য তাঁদের 
ীজেদেরই মনের ভিতর রয়েছে। নতুন ভারতের এই পাঁরবার্তত রাজনোতিক 
অবস্থার মধ্যে যোগ্য কাজ খজে নেবার আগ্রহ তাঁদের আচরণে একেবারেই দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে না। আজকের সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো, রাজন্যদের সঙ্গে আলোচনা 
ক'রে মাউণ্টব্যাটেন এমন একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করবেন, যার ফলে রাজন্যেরা 
তাঁদের উপযন্ত একটা কর্মক্ষেত্র লাভ করতে পারবেন। মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন, 
রাজন্যদেরই সুবিধার জন্য এখন একটা "প্রাভিলেজ কাঁমটি' গঠন করবার প্রয়োজন 
হয়েছে, যার দ্বারা তাঁদের ভবিষ্যদ্বংশয়দের কতগ্বাল সাবধার আধকার ও ব্যবস্থা 
উদ্ভাবিত, নির্ণত ও পরিচালিত হতে পারবে। 

রাজন্যেরা সকলেই চুপ ক'রে মাউন্টব্যাটেনের বন্তব্য শুনছিলেন। একমান্র 
আলোয়ার হঠাং ঝগড়াটে স্বরে চেশচয়ে উঠলেন_-দরকার নেই। আমরা যাঁদ নরকে 
থাকতে ইচ্ছা কার, তবে আমাদের স্বর্গে থাকতে বাধ্য করা উঁচত নয়।” 

মাউন্টব্যাটেন তবুও ধৈর্য ধরে রাজন্যদের বুঝিয়ে চললেন। প্রীভলেজ কাঁমাট 
এবং রাজন্যদের যথাযোগ্য কর্মক্ষেত্রের প্রসঙ্গ আলোচনা ক'রে মাউন্টব্যাটেন বললেন 
যে, ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদ, কূটনীতিক দৌত্যকার্য এবং ভারতের বৈদৌশক 
দূতাবাসের সার্ভস একটা বিরাট কর্ক্ষেন্ররূপে পড়ে রয়েছে, যেখানে রাজন্যেরা এবং 
রাজন্যদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানেরা যোগ্য কর্তব্য গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে 
তাঁদের যেসব সুবিধা দেবার কথা চিন্তা করা' হচ্ছে, সেটা রাজন্যদেরও চিন্তা ক'রে 
দেখবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন অনন্ঈীরাধ করলেন। 

আলোয়ার আবার বাধা দিয়ে মন্তব্য করলেন-এটা এমন কি সুবিধা বা 
অন:গ্রহের প্রস্তাব? কনটনীতক সার্ভসের পদ প্রদান করলে রাজন্যদের এমন 
কিছ; সুবিধার আঁধকার প্রদান করা হয় না। আমার প্রশ্ন, মেনন যাঁদ দেশণয় রাজ্য 
দপ্তরের সেক্রেটার হতে পারেন, তবে 'িকানীর কেন সেই পদের আঁধকারী হতে 
পারবেন না ? 

মাউণ্টব্যাটেন তশক্ষএস্বরে সঙ্গে সঙ্গে জবাব 'দলেন-_-'আমি এখানে বসে সুবিধা 



২৫৪ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

ও অনঃগ্রহ বস্টন করাছ না। বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা কাণন্ডজ্ঞান আপনাদের 
মনে উদ্রেক করবার চেষ্টা করাছ।, 

রাজন্যদের কাণ্ডজ্ঞানের একটা লক্ষণ সম্মেলনের শেষে দেখতে পেলাম । ভোপাল 
অত্যন্ত অন্তরষ্গ সূহ্দের মতো ভি পি মেননের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। দৃশ্যটা 
আঁভনব বটে। রাজন্যেরা সাধারণ মানুষকে কখনই আলিঙ্গন দান করেন না। 
রাজন্যদের আলিঙ্গন শুধু রাজন্যদেরই জন্য সংরাক্ষিত। সেই রীতির একটা ব্যাতিক্রম 
দেখবার সৌভাগ্য আজ প্রথম লাভ করলাম । 

নয়াদিল্লশী, শক্রবার, ৯ই জান্নয়ারী, ১৯৪৮ সাল : গতবার যখন লণ্ডন গিয়োছিলাম 
তখন সেখানে '্ীট স্ট্রীট লেটার' পান্রকার সম্পাদক প্যান্্রক মেটন্যান্ডের সঙ্গে 
আমার দেখা হয়োছল। কাশ্মীর ঘটনার গোড়ার ব্যাপারগ্ীল বুঝবার, জন্য তান 
কতগ্ল প্রশ্ন ক'রে আমাকে এক পন্ন দয়েছেন। 

তান জিজ্ঞাসা করেছেন_“এই বিরোধ কি কয়েক মাস ধরে, কিংবা কয়েক বছর 
ধরেই চলবে? ভারত গভর্নমেন্ট কি সাঁত্য সাঁত্য বিশ্বাস করেন যে, নিরাপত্তা 
পাঁরষদে গিয়ে তাঁদের কিছ? লাভ হবেঃ কিংবা, যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যকে এমন 
একটা বেগাঁতিক অবস্থায় পড়তে হয়েছে যে, ভারত গভনমেন্ট হতাশ হয়ে এবং আর 
কোন উপায় না দেখে শেষ পযন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে উপাঁস্থত হতে বাধ্য হয়েছেন ?” 

উত্তরে জানিয়োছ-“আম এখানে থেকে এই বিরোধের তাৎপর্য যেটুকু বুঝতে 
পেরোছি, তাই থেকে বলতে পাঁর যে, দুই ডোমনিয়নের মধ্যে কাশ্মীরই হলো সকল 
1বরোধের চরম এবং বৃহত্তম বিরোধ। বিরোধের একটা মৌলিক মীমাংসা যাঁদ 
এখানে করা সম্ভবপর হয়, তবে আর সব বিরোধের মীমাংসা আপনা হতেই হয়ে 
যাবে। কাশ্মীরের যে অগুলে যুদ্ধ হচ্ছে সে অণ্ণলের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা 
যাবে যে, ভারত তার নিজের ইচ্ছামতো বা সুবিধামতো একটা য্দ্ধক্ষেত্র বেছে নেয়ান। 
এই য্দদ্ধাণ্লের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে ভারতের অনেক অস্াবধা রয়েছে। 
অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ভাঙা-চোরা খারাপ রাস্তা আতন্কম ক'রে তবে এই য্দ্ধাণলে 
পেশছানো যায়। এই অবস্থায় এবং এই ধরনের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে পূর্ণ 
সামারক শান্ত প্রয়োগ করবার মতো সৈন্য সমাবেশ করা খুবই দুরূহ। সতরাং 
সামরিক ঘটনা হিসাবে বিচার করলে এই ধারণাই হয় যে, এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে 
চলবে। কিন্তু মূলত কাশ্মীর হলো একটি রাজনোতিক সমস্যা। অস্ত্রসম্বরণ ক'রে 
যৃদ্ধবিরাতি ঘটাবার জন্য দুই পক্ষ যে পাঁরমাণ আগ্রহ ও কৃতিত্বের প্রমাণ 'দতে 
পারবে, তারই উপর নির্ভর করছে যুদ্ধ কতাঁদন চলবে বা না চলবে। এই 'দিক 
দিয়ে কাশ্মীর সমস্যা কতকটা ইন্দোনোশয়ার সমস্যার মতো। 

“ভারত তাঁর সামারক সাফল্য সম্বন্ধে হতাশ হয়ে রাষ্ট্রপঞ্জের কাছে আবেদন 
করতে বাধ্য হয়েছেন, এমন ধারণাকে একটা ভূল ধারপুষ্চবলেই আম মনে কার। বরং 
ভারত মনে করেন যে, যথেম্ট নশীতসঙ্গত এবং আইনসঙ্গত য্যান্ত তাঁদের দাবীর 
পক্ষে আছে এবং রাষ্টরপঞ্জই একমার উপহ্ত্ত প্রাতষ্ঠান যেখানে তাঁদের দাবীর 
বষয়গাল উপাস্থত করা যায়। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে বপজ্জনক বলে 
যেটা আমার মনে হচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছ, সেটা হলো ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
ভেবে দেখবার আনচ্ছা। কেউ ভেবে দেখছেন না, যাঁদ বিরোধ 'নিম্পান্তর চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়, তবে তার ফলে কি ক্ষাত হবে 2 দ্বিতীয়, কাশ্মীর নিয়ে দুই ডোঁমনিয়নে 
যৃদ্ধ যাদ বাধে তবে তার ফলে সমগ্র উপ-মহাদেশকেই যে পৃথিবীর শাল্তমান 



সত 

প্রায়শ্চন্তের কথা ২৫৫ 

রাষ্ট্রগাাঁলর রাজনোতিক দ্বন্দ্বের কূটচক্রের মধ্যে পড়তে হবে, এই সম্ভাবনার দিকটাও 
৷ কেউ চল্তা ক'রে দেখছেন না।” 

নয়াদিললশী, শনিবার, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ বিকালে দেশীয় 
রাজন্যদের কাছে মাউপ্টব্যাটেন তাঁর বন্তব্য জ্ঞাপনের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পূর্ণ করলেন। 
দেশশয় রাজাগযার রাষ্ট্ভুন্তির অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেশীয় রাজন্যেরা 
বোধহয় কল্পনা করতে পারেনান যে, এর পরে আরও আছে। প্রায় পণ্াাশাট ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের নৃপাঁত ও প্রাতীনাধদের এই সম্মেলনে মাউশ্টব্যাটেন একটা 
নতুন রাজনোতিক তত্ব ব্যাখ্যা করলেন। বৃহত্তর রাস্ট্রক অণ্ুলের শাসাঁনক ব্যবস্থার 
সঙ্গে ক্ষদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগ্ীল সম্পূর্ণভাবে সমান্বিত হলে রাজন্যদের পক্ষে এবং দেশ 
ও জাতির পক্ষে কতখানি সুবিধার বিষয় হবে, মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে এই 
আর এক নতুন পারবর্তন-তত্বের ব্যাখ্যা শুনলেন রাজন্যেরা। হইাঁতহাসের নাজর 
দেখালেন মাউণ্টব্যাটেন। জার্মাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বহুসংখ্যক স্বতন্দম জনপদ 
নেপোিয়নের রাইন রাম্ট্রমণ্ডলনর অন্তর্ভুন্ত হয়েছিল। রাষ্ট্রতত্ব এবং ইতিহাস 
সম্বন্ধে রাজন্যদের যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাই দিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের য্যান্তির বিরুদ্ধে তর্ক 
করতে রাজন্যদের অবশ্য খুবই বেগ পেতে হলো। যাই হোক, সম্মেলনের শেষে 
রাজনাদের মূখের চেহারা থেকে শুধু এইটুকুই বুঝতে পারা যাচ্ছল ষে, 
মাউণ্টব্যাটেনের এই নতুন প্রস্তাবে তাঁদের চোখের দাঁ্ট যেন ধাঁধয়ে গিয়েছে । যেন 
খুব কড়া আলোকের দকে তাঁরা এতক্ষণ তাঁকিয়ৌোছলেন এবং সহ্য করতে না পেরে 
চোখ মিটমিট করছে। তবুও, অন্তত কয়েকজনকে দেখে বুঝলাম যে, তাঁদের 
যথোচিত দৃম্টিশন্ত আছে এবং এ প্রস্তাবের সারবন্তা তাঁরা উপলাব্ধ করতে 
পেরেছেন। 

নয়াদল্লশ, সোমবার, ১২ই জান্ঃয়ারী, ১৯৪৮ সাল : অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সংবাদ। গান্ধী অনশন ব্রত গ্রহণের 'সদ্ধান্ত করেছেন। 'আমরণ অনশন; তাঁর 
দাবী যাঁদ পূর্ণ না হয়, তবে অনশনও তানি ভঙ্গ করবেন না এবং এর পাঁরণাম হলো 
গান্ধীর মৃত্যু। জিমখানা ক্লাবে সংবাদপত্রের প্রাতনাধদের একটা খাওয়া-দাওয়ার 
অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসেই এই সংবাদ প্রথম শুনতে 
পেলাম। আজকেরই প্রার্থনাসভায় গান্ধী তাঁর এই সম্কজ্পের কথা ঘোষণা ক'রে 
দয়েছেন। এর আগের কশদনে গাম্ধীজীর ভাষণে এরকম কোন, সঙ্ফল্পের আভাস 
অথবা হীঁঙ্গত পাওয়া যায়নি। তাই এ সংবাদ অত্যন্ত আকাঁস্মক একটা আঘাতের 
মতো আমাদের সকলের মনের উপর এসে লাগল। আম 'বাঁস্মত হয়েছি সকলের 
চেয়ে বৌশ। কারণ, ঠিক আজই সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে মাউন্টব্যাটেনের পাঠকক্ষের 
পাশ 'দয়ে যাবার সময় জানালার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেয়োছলাম, 
মাউন্টব্যাটেন ও গান্ধী বসে রয়েছেন। আম তখন এইটুকু মাত্র শুনোছলাম যে, 
প্রায় হঠাৎ, অর্থাৎ অল্পক্ষণ আগে খবর 'দয়ে গান্ধীকে গভরননমেন্ট হাউসে আনিয়েছেন 
মাউণ্টব্যাটেন; এ সাক্ষাতের যে বিশেষ কোন তাংপর্য থাকতে পারে, এ ধারণা আমার 
মনে তখন একেবারেই দেখা দেয়নি । 

প্রার্থনাসভা সমাপ্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধী মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা 
করতে এসৌছলেন। প্রার্থনাসভায় গান্ধী বলেছেন যে,_“এই অনশন ব্রত আম 
তখনই ভঙ্গ করব যখন দেখব যে, সকল সম্প্রদায়ের মন থেকে বিদ্বেষ দূরীভূত 
হয়ে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাইরের কোন শাসনের বা ভয়ের চাপে নয়, নকলের 



২৫৬ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

মনের ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন এই সোহার্দে'যর ভাব একটা কর্তব্যবোধের 
মতো জাগ্রত হয়েছে দেখতে পাব, তখনই আম সন্তুষ্ট হতে পারব। অন্য কারও, 
পরামর্শে নয়, একমান্র ঈশ্বরকেই আমার একমান্র ও পরম উপদেষ্টা 'ববেচনা ক'রে 
আমি এই ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প করোছ।” 
গান্ধী ঠিকই বলেছেন। আজ তাঁর মৌনব্রতের 'দন। কারও সঙ্গে তিনি কথা 

বলেনান, তাই নেহরু এবং প্যাটেল, দু'জনের কেউই আজ গান্ধীর সঙ্গে কোন 
[বয়ে আলোচনা করবার জন্যও আসেনান। ফলে, গান্ধীর এই সঙ্কঞ্পের কথা 
নেহর; কিংবা প্যাটেল আগে থেকে জানবার কোন সুযোগও । পানান। 

মাউণ্টব্যাটেনের কাছে গান্ধী জানালেন যে, দিল্লীর এই বিরামহীন সাম্প্রদায়ক 
অশান্তির স্বরুপ দেখে তাঁর মন গভনীর বেদনায় ডুবে রয়েছে, নিজেকে তান 
অত্যন্ত অসুখী বোধ করছেন। গান্ধীর ধারণা, সমাজের সকল স্তরে এই বিদ্বেষ 
এখন ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাঁর নিজের বিবেকসম্মত পল্থাতেই প্রায়শ্চিত্ত 
ক'রে এই শোচনীয় অবস্থার প্রাতাবধানের চেষ্টা করা ছাড়া তাঁর আর কোন পথ 
নেই। 

আলোচনার সময় গান্ধী হঠাৎ অপ্রাসীঞঙ্গিকভাবেই মাউন্টব্যাটেনকে জিজ্ঞাসা 
করলেন-_-পাকিস্থানের প্রাপ্য পণ্টাল্ন কোটি টাকা প্রদান বন্ধ ক'রে দেবার যে 
সিদ্ধান্ত গভনমেণ্ট গ্রহণ করেছেন, সে সম্বন্ধে আপনার কি আঁভমত ? 

মাউন্টব্যাটেন কোন দ্বিধা না ক'রে তাঁর আভমত সস্পম্টভাবেই প্রকাশ করলেন। 
মাউন্টব্যাটেন বললেন, এ সিদ্ধান্তে শুধু যে মর্যাদাসম্মত রাজনীতিক আচরণের 
অভাবই প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, রাজনীতিক বৃদ্ধির অভাবও প্রমাঁণত হয়েছে। 

গান্ধী মাউন্টব্যাটেনকে বললেন, তান এ বিষয় নেহরু এবং প্যাটেলের সঙ্গে 
আলোচনা করবেন। একথাও গান্ধী জানালেন যে, তিনি নেহরু ও প্যাটেলকে 
এটা জানয়ে দতে অবশ্য ভুলবেন না যে, এ প্রসঙ্গ তিনিই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে 
এখানে উত্থাপন করোছিলেন, মাউণ্টব্যাটেন উত্থাপন করেনান। 

আলোচনার পর মাউন্টব্যাটেন বুঝলেন যে, গান্ধীকে অনশনের সমঙ্কঙ্প থেকে 
নিবৃত্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। গান্ধীর 'বিবেকসম্মত সিদ্ধান্ত বদলে দেবার, 
ক্ষমতা মাউণ্টব্যাটেনের নেই। শেষ পর্যন্ত মাউশ্টব্যাটেন আর কোন "দ্বিধা ও কুণ্ঠার 
ভাব না দোৌঁখয়ে গ্রান্ধীর এই সংসাহসপূর্ণ সঙ্কল্পের প্রাত তাঁর সাগ্রহ সমর্থন 
জ্ঞাপন করলেন। মাউণ্টব্যাটেন এই আশা প্রকাশ করলেন যে, গান্ধীর সঙ্কাঁজ্পত 
এই ব্রত জনসাধারণের মনে সেই শুভব্াদ্ধ ও সংসাহস অবশ্যই জাগ্রত করবে, যেটা 
আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। 

মাউশ্টব্যাটেন্নের কাছ থেকে এই শ্দভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রমাণ পেয়ে গান্ধী 
চলে গেলেন। আগামীকাল মধ্যাহের পূবেই সাড়ে এগারোটার সময় গান্ধীর অনশন 
আরম্ভ হবে। আরম্ভ হবে এক মহৎ সঙ্কল্পের অনুজ্ঠান। 

জিমখানা ক্লাবের 'পার্টি'র অনুষ্ঠান খ্নব তাড়াতাঁড় সেরে দিয়ে সাংবাঁদকেরা 
বের হয়ে গেলেন। প্রত্যেককে এখন 'বিপোর্ট সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। 
গান্ধীর এই অনশনের তাংপর্য কি এবং এর পাঁরণামই বা ক হবেঃ প্রত্যেক 
সংবাদদাতার মনে এখন এই 'িজ্ঞাসাই প্রবল হয়ে উঠেছে। 

' সাংবাদিকদের ধারণার মোটামুটি পরিচয় আপাতত যেটুকু পাওয়া গেল, তাতে 
রুঝলাম যে, গান্ধীর অনশনের সঙ্কল্প অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে বলে তাঁরা মনে 
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করছেন। কলকাতাতে গান্ধী জনসাধারণের মনের ভাব যতটা উন্নত কারে আসতে 
পেরেছেন, 'দিল্লাতেও সেই মানাঁসক সুস্থতা ও শুভবুম্ধি জাগ্রত করতে হলে এ 

করা সম্ভবপর হবে না। িখদের মনোভাবের উপরেই ভাবষ্যতের অনেকখান 
নির্ভর করছে। 'হন্দদ এবং মুসলমানদের মনের উপর গান্ধীর আবেদন এ পর্যন্ত 
সিটির? নার গরস বাবা দার রানার রর 

মান । 

গান্ধীর অনশনের প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের আলোচনাও খুব বোশ ক'রে 
আরম্ভ হয়ে 'গিয়েছে। গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের সম্পর্ক ক ক্ষুপ্ন হয়েছে? নেহরু 
এবং প্যাটেলের মধ্যেও 'ি মনের দিক 'দয়ে এখন ভাল সম্পর্ক নেইঃ পাকিস্থানের 
প্রাপ্য পণ্টাল্ন কোঁট টাকা প্রদান বন্ধ ক'রে দেবার প্রস্তাব গান্ধী সমর্থন করতে 
পারছেন না। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গান্ধী যে প্রবলভাবেই বাধা দেবেন, এটা স্পম্টই 
বুঝতে পারা যাচ্ছে। এর ফলে গভনমেন্টের মধ্যেই দুই আভমতের দ্বন্দও খুব 
সম্ভব এমনভাবে দেখা দেবে যে, মাল্লসভার মধ্যেই দুরূহ এক সঙ্কটের সূচনা হবে। 
গান্ধী এ সবই অনুমান করতে পারেন। তাই মনে হয়, তান জেনে-শুনেই 
প্যাটেলের সব বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নেহর এবং প্যাটেলের মধ্যে ব্যবধান িছাীদন 
থেকে ব্লমেই বেড়ে চলেছে । ব্যবধান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুই নেতার পিছনে তাঁদের 
“নিজ নিজ সমর্থকদের সংখ্যাও দিন দন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । ভারতের রাজনশীতির 
আকাশে নেহরু এবং প্যাটেলই হলেন দুই বৃহৎ ও প্রধান নক্ষত্র। এদের বিরোধে 
রাজনীতিক আকাশও দুই ভাগে বিভন্ত হতে চলেছে, কারণ সমগ্র রাজনোৌতক কার্মি- 
সমাজই বিভন্ত হয়ে দুই নেতার সঙ্গে দাঁড়য়ে দুটি প্রাতদ্বন্ী 'শাবর স্াঁন্টর 
জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ভারত রাম্ট্রের দুই মহান ব্যান্তর এই অনৈক্য একমান্র 
গাম্ধীই দূরীভূত করতে সক্ষম। গান্ধীর ইচ্ছাও তাই। গান্ধী এই বাস্তব সত্য 
সম্বন্ধেও যথে্ট সচেতন আছেন যে, যাঁদ তিনি নেহরু ও প্যাটেলের বিরোধ 
দূরীভূত ক'রে উভয়কে সোহার্দ্যপূর্ণ মতৈক্যে যন্ত করতে না পারেন, তবে শুধু 

/ কংগ্রেস প্রাতিজ্ঞানই নয়, ভারত রাল্ট্রই ভয়ানকভাবে বিপন্ন হবে। 
বিকানশর, বুধবার, ১৪ই জান[য়ারণ, ১৯৪৮ সাল : গান্ধীর অনশন আরম্ভ 

হয়ে গিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের 'বিকানীর যাত্রা স্থাঁগত রাখা সম্ভবপর হয়নি৷ 
দল্লশতে অনশনরত গান্ধীকে রেখে মাউন্টব্যাটেনকে পর্বব্যবস্থা অননযায়ী 'বিকানশর 
আসতে হয়েছে। গভর্নর-জেনারেলকে এই সময় সরকারীভাবে 'বকানীর পাঁরদর্শনে 
যেতে হবে, এ-িদ্ধান্ত অনেকাঁদন আগেই গ্রহণ করা হয়োছল এবং পাঁরদর্শনের 
তাঁরখও নার্দন্ট হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, বিকানীরে এসে পূর্বনা্ট 
অনূজ্ঠানসূচীর মধ্যে একটা পারবর্তন করতে হলো। গান্ধীর অনশনব্রতের প্রাত 
মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ভোজসভার অনুচ্ঠান বাদ দেওয়া হলো। 

গান্ধীর অনশনব্রতের কি বিপুল প্রভাব ও শান্ত আছে, তার পারচয় পেতে 
হলে গাম্ধীর উপবাসের সময় তাঁর সান্নিধ্যে থেকে চারাদকের ঘটনার আলোড়ন লক্ষ্য 
করতে হয়। জনসাধারণের মন অন্:প্রাণত করবার এক দুর্লভ শিল্পের শিল্পী 
হলেন গাম্ধী। গান্ধীর সমগ্র জীবনই হলো গণাঁচত্ত উদ্বোধিত করবার এক 
ধবস্ময়কর প্রয়াসের সার্থক নিদর্শন। তান এমন এক একটি সরল ও সাধারণ বাণ 

১৭. 



২৫৮ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

এবং আচরণের দ্বারা জনমনে আবেদন স্্টর প্রয়াস করেন, যার অর্থ সর্ব সাধারণও 
আত সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। এ প্রাতভায় গান্ধীর সমকক্ষ আর কেউ নেই, 
এবং এবিষয়ে গাম্ধী-রীতির সাফল্যও অতুলনীয়। গণাঁচন্ত অন:প্রাণিত করাবার শিল্পে 
গান্ধীর মতো শান্তশালী শিল্পীর কোন দ্বিতীয় উদাহরণ সর্বণের ইাতিহাসেও 
খদুজে পাওয়া যায় না। 

দিল্লী থেকে আমাদের বিকানীর রওনা হয়ে যাবার সামান্য কিছুক্ষণ আগে 
প্যাটেল এবং নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা একসঙ্গে 
আসেননি । দুই নেতা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই মাউন্ট- 
ব্যাটেনের সঙ্গে দেখা ক'রে চলে গেলেন। দুই নেতাই গান্ধীর (অনশন সম্পর্কে 
তাঁদের মনের ভাব মাউপ্টবযাটেনের কাছে ব্যস্ত করলেন। "কিন্তু দূই মৌঁতার মনোভাবে 
কত পার্থক্য! চিন্তা এবং দ্াম্টভঙ্গরর দিক 'দয়ে দুই নেতার মধ্যে কতখানি 
ব্যবধান দেখা 'দয়েছে, তার পাঁরচয় সুস্পম্ট ভাবেই পাওয়া গেল গান্ধীর অনশন 
সম্বন্ধে তাঁদের দুই আঁভমতের মধ্যে। 

প্যাটেল আভিযোগ করলেন- এই সময় অনশন করা গান্ধীর উচিত হয়ান। 
গান্ধী অত্যন্ত শোচনীয় ও ভুল সময়ে অনশন আরম্ভ করেছেন। এই অনশনের 
দ্বারা গান্ধী যে পাঁরবর্তন ঘটানো যাবে বলে আশা করছেন, কার্যত ঠিক তার 
বিপরীত ফল হবে। 

নেহরু খাঁশ হয়েছেন। গান্ধীর এই উদ্যম তিনি সপ্রশংসভাবে সমর্থন করলেন। 
মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় নেহরু তাঁর মনের ভাব অকুণ্ঠভাবেই প্রকাশ 
করলেন । 

বিকানশর, শহক্রবার, ১৬ই জানয়ারী, ১৯৪৮ সাল : এই কণ্টা দিন াবকানীরে 
নানারকম আমোদের মধ্যেই কেটে গিয়েছে। মহারাজার শিকার-অণ্টল গজনের ঘুরে 
এসৌছি। কৃত্রিম মরুদ্যান দেখলাম । মরুভূমির বাল খখড়ে এক মাইল দীর্ঘ হ্দ 
তৈরশ করা হয়েছে, তা'ও দেখলাম। এ জায়গাটা হলো মহারাজার শিকারস্বর্গ। 

রাজা পণ্চম জর্জ এখানে বেলেহাসি শিকার করোছিলেন। দেখলাম লালগড় প্রাসাদ 
ও কার্ণি নিবাস দরবার। দেখলাম বল্লভ বাগিচা । এখানে মহারাজার একাট ছোটু। 
ক্লাঘর আছে। জাহাজের কোঁবনের মতো ক্লাবঘরের গড়ন, ঘরের জানালাগুলি 
জাহাজ-কোঁবনের গবাক্ষের আকারে তৈরণ এবং জানালা 'দিয়ে বাইরে উপক দিলেও 
জল' দেখতে পাওয়া যায়; কারণ ক্লাবঘরটা এক কৃত্রিম হৃদের কিনারায় অবাস্থত। 
হদের চারাঁদকে সার সার উইলো তর বাতাসে চাপা-কান্নার মতো শব্দ ছড়াচ্ছে। 
ককটেল, 'বাঁলিয়ার্ড ও নৃত্যে মাঝ রাল্ি এখানেই পার ক'রে দিয়ে লালগড় প্রাসাদে 
ফিরে গেলাম। সকাল হলে বিকানীরের আর এক রুপ দেখলাম । বিকানীরের ঘোড়- 
সওয়ার বাহনী “গঙ্গা রিসালা'। বিখ্যাত উট-সওয়ার বাঁহনী পবকানীর ক্যামেল 
ব্যাটারি, এবং ডুঙ্গা লান্সার্স দলের কুচকাওয়াজ দেখলাম । দেখলাম বিকানণরের 
দুর্গ নানারকম এঁতিহাসক নিদর্শন-সামগ্রীতে পাঁরপূর্ণ, তার মধ্যে বহুসংখ্যক 
দুর্লভ সংস্কৃত পণাথ ও উর্দু গ্রন্থ । 

মধ্যাহভোজনে যোগদানের জন্য যাবার আগে পানিন্করের সঙ্গে আলোচনা 
করবার সুযোগ পেলাম। পাঁনক্কর এখনো 'বিকানশরের দেওয়ানের পদে কাজ 
করছেন। আলোচনায় গাম্ধর অনশন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতেই পানর বললেন 
ষে, এর ফল ভালই হবে বলে তান আশা করছেন। পানি্করের মতে-+গান্ধীর 



প্রায়শ্চন্তের কথা ২৫৯ 

নই অনশনব্রত যে একাঁদক দয়ে প্যাটেলের বিরুদ্ধেই গান্ধীর প্রাতবাদ, সে সম্বন্ধে 
কোনই সন্দেহ নেই। 

পানিক্কর বললেন, তন মাস আগে গান্ধী যখন কলকাতা হতে "দিল্লীতে 'ফির়ে 
এলেন, তখনই গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের মতাঁবরোধ খুবই স্পম্টভাবে দেখা 'দিয়োছিল। 
গান্ধী তখন বলোছলেন- “বল্লভভাই, আমি চিরকালই মনে ক'রে এসোছ যে, তুম 
ও আম আঁভন্ন। কিন্তু আজ দেখাঁছ, আমরা আর এক নই, দুই হয়ে গিয়োছ।” 
বাপ্র মুখে একথা শুনে প্যাটেলের দুই চোখ জলে ভরে উঠোছল। 

গান্ধী-প্যাটেল সম্পকের বিষয়াট পাঁনন্ধর আরও ব্যাখ্যা ক'রে বললেন- প্যাটেল 
যাঁদও কংগ্রেস ও গভর্নমেন্টের সকল ব্যবস্থার প্রভূত্ব নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে 
রেখেছেন, কিন্তু 'তাঁন জানেন যে গান্ধী এখনো ভারতের জনসাধারণের আসল প্রভু। 
প্যাটেল জানেন, তিনি ইচ্ছা অথবা চেষ্টা করলেও জনসাধারণের উপর মহাত্মার দ্ঢ়- 
প্রাতচ্ঠিত প্রভাব কোনমতেই খর্ব করতে পারবেন না। গান্ধী নেহরুূকেই সাহায্য 
দিয়ে শান্তশালণী করবার সংকল্প নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন কিন্তু নেহরুকে 
শান্তশালী করতে গিয়ে গান্ধী অবশ্য প্যাটেলকে ভেঙে দিতে ইচ্ছা করেন না। 
প্যাটেলকে শুধু সমর্থক ও সহকর্ণঁ রূপেই নেহরুর পিছনে দাঁড় কাঁরয়ে 'দিতে 
চাইছেন গান্ধী । 

গান্ধীর রাজনৌতক জ্ঞানের গভীরতা ও দূরদার্শতার অনেক প্রশংসা করলেন 
পানিকর। পানিক্কর বললেন--প্রায় বিশ বছর আগে গান্ধীর সঙ্গে আম একবার 
দেখা করোছিলাম। তারপর মান্ন এই সৌঁদন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ও আলোচনা 
করবার সুযোগ পেয়েছি। দেশীয় রাজ্যের নয়মতল্তের দ্রুত পাঁরবর্তন করবার জন্য 
গান্ধী যেভাবে তাঁর দাবী প্রচার করছেন, সেই সম্বন্ধে গান্ধীর সঙ্গে আমার আলোচনা 
হয়েছে । 

পাঁনিক্কর বললেন, তানি গান্ধীর কাছে এই অনুরোধ জানিয়ৌছলেন যে, দেশীয় 
রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র পাঁরবর্তনে এত তাড়াতাঁড় না ক'রে একট ধীরে-সুস্থে 
ব্যবস্থা করাই উচিত। প্রাতবাদ ক'রে গান্ধী বললেন--প্রগাঁতি-বিরোধী ইচ্ছা এবং 
শান্তগ্টীলকে দানা বাঁধবার মতো সুযোগ এবং সময় দিতে হবে, আর্পনি কি আমাকে 
তাই করতে অনুরোধ করছেন 2, 

পানিক্কর আমাকে বললেন, গান্ধীর এই উীন্তর জবাব দেবার মতো কোন য্য্তি 
তাঁর ছিল না, এবং তান কোন জবাবও দেনান। পানিন্ধর বললেন- গান্ধী খাঁটি 
সাঁত্য কথাই বলেছেন। 

গান্ধীর সম্পর্কে পানিন্ধর তাঁর ধারণার আরও অনেক পাঁরচয় আমার কাছে 
প্রকাশ করলেন। পানিক্কর বললেন, গান্ধীর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা 
1তাঁন শ্রোতার মনের ভাষায় তাঁর নিজের মনের ভাব ব্যস্ত করতে পারেন। প্রার্থনা- 
সভায় গান্ধী এমন সরল ভাষায় তাঁর বন্তব্য ব্যাখ্যা করেন যে, সে ভাষার আবেদন 
সোজা শ্রোতার মনের গভীরে পেশছে যায়। ব্যন্তগত আলোচনা ও আলাপের সময় 
অবশ্য গান্ধী তাঁর প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত যান্তকাঠন মানার মধ্যে রেখে প্রয়োগ 
করেন। গান্ধীর এক অসাধারণ তথ্য-সংগ্রহ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলেন পানিরূর। 
ভারতের সকল স্থান হতে গান্ধীর কাছে অজন্রসংখ্যক “চিঠি প্রাতাঁদন এসে থাকে। 
এই চিঠিগ্ীলই হলো গান্ধীর তথ্য-দপ্তর। সমগ্র জাতির সুখ-দুঃখের সমস্যার 
এবং ঘটনার আধ্নিকতম সংবাদ গান্ধী সব চেয়ে আগে পেয়ে থাকেন। 
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২৬০ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

আজই বিকালে খবর পেলাম, ভারত গভনমেন্ট পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্টান্ন 
কোটি টাকা পাঁকিস্থানকে 'দয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পাঁকস্থানের 
প্রীত ভারতের 'শুভেচ্ছাপূর্ণ মনোভাবের' একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবেই গভর্নমেন্ট : 
পাঁকস্থানকে এই টাকা 'দয়ে দিতে রাজ হয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন বললেন, গত 
তিন মাসের মধ্যে যত সংবাদ তানি শুনেছেন, তার মধ্যে আজকের এই সংবাদই 
হলো সব চেয়ে ভাল সংবাদ। পানক্কর অবশ্য আমার কাছে এই উদ্বেগ প্রকাশ 
করলেন যে, এই সিদ্ধান্তের পর প্যাটেলের মনে আবার ক প্রাতাক্কিয়া দেখা দেবে 
বলা যায় না। 
বিকানীর, শদক্লবার, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ 'বিকালে মাউন্টব্যাটেন 

প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পাঁনকরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পানিক্করট্ক যত বোঁশ 
ক'রে চেনবার ও বৃঝবার সুযোগ পাচ্ছ, ততই তাঁর প্রাত আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। 
তাঁর পাশ্ডিত্য, প্রাতভা, 'চিন্তাশান্ত এবং রাজনোতিক বুদ্ধির প্রাখর্য দেখে বিস্মিত 
হয়েছি। ইাতহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আঁত গভীর ও ব্যাপক এবং বর্তমানের 
ঘটনাবলনীকে 'তানি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ইতিহাসের অতাঁত ঘটনাবলী, শিক্ষা ও 
তত্বের সাহায্যে বিচার করতে পারেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীত নির্ণয় 
করতে এবং সে নীতিকে রূপদান করতে পারেন, বর্তমান ভারতে এইরকম প্রথম 
শ্রেণীর প্রাতিভাসম্পন্ন পাঁচ-ছয় জনের একজন হলেন পানক্ধর। আশা করা যায় 
যে, নতুন ভারতের রান্ট্রীয় ও পররাষ্দ্রীয় নীতির সংগঠনে পানিক্করের প্রভাবের 
পাঁরচয় একাঁদন পাওয়া যাবে। কিন্তু পানন্ধরের শত্রুর অভাব নেই। অনেকে 
তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ রটনা ক'রে থাকেন। অনেকে বলেন, পাঁনক্কর শুধু 
াাজেকে বড়" ক'রে তুলবার তালে আছেন। ব্যান্তগত পদ, প্রাধান্য এবং উন্নাতির 
আকাঙ্ক্ষাই তান মনে মনে পোষণ করছেন। কোন কাজ 'বি্বাস ক'রে পানিক্করের 
উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমার মনে হয়, এসব হলো হংসুটে মনের আভযোগ। 
বড় প্রাতভাকে এবং সে প্রাতিভার মর্ধাদাকে স্বীকার করতে কম্ট হয়, এমন লোকের 
অভাব নেই। প্রাতিভায় ও বাদ্ধবৃত্তিতে যাঁরা দুর্বল, তাঁদের মনেই এই ধরনের 
প্রবল 'হংসুটে ভাব দেখা যায়। প্রত্যেক করম্ক্ষেত্রেই প্রীতিভাবান ও যোগ্যতম 
কমর্কে এই একটি আভশাপে ভুগতে হয় যে, প্রাতিভায়, যোগ্যতায় ও গুণে নিকৃষ্ট ': 
সহকমার দল তাঁকে সহ্য করতে পারেন না। প্রাতভাহীন ও অযোগ্য সহকমাঁর 
ধবদ্বেষে প্রাতভাশালনী যোগ্য ব্যান্তর পদচ্যুত হবার ভয় সব সময়েই আছে। 

পানিকর আমাকে বললেন, মাউণ্টব্যাটেনের এখন ভারত-ব্রাটিশ সম্পকের সমস্যা 
সম্বন্ধেই বোশ চিন্তা করা উঁচিত। মাউন্টব্যাটেন ডোঁমানয়ন স্টেটাসের বিষয় 
ণনয়েই এখন বোঁশ চিন্তা করছেন। একমাল্র ডোমনিয়ন স্টেটাসের ভিতর দিয়েই 
ভারত-ব্রাটশ সম্পর্ক ভালভাবে রক্ষা করা যাবে, এইভাবে চিন্তা না ক'রে বৃহত্তর 
এবং প্রকৃত বিষয়াটর প্রাতই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ভারত-ত্রাটিশ 
সম্পর্ক উন্নত করার জন্য কি করতে হবে এবং 'কি করা উচিত? এই হলো প্রধান 
ও প্রথম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই মাউণ্টব্যাটেনের এখন চিন্তা করা উাঁচিত। 
পানিরারের ইচ্ছা, ভারত থেকে যাবার আগেই মাউন্টব্যাটেন যেন ভারত-রাটশ 
সম্পকর্রক্ষার মূলনশীতিগুঁল নির্ণয় ক'রে ফেলেন। 

মাউপ্টব্যাটেনও অনুরোধ করেছেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে 
নেহরু যখন লশ্ডন যাবেন, তখন পানিন্তরও যেন নেহরুর সঞ্গো যান্। মাউণ্ব্যাটেনের 



প্রায়শ্চত্তের কথা ২৬১ 

ইচ্ছা, এখন ভারতের রাষ্ট্রদূতের কাজ নিয়ে চীনে না গিয়ে পানিক্রের পক্ষে কেন্দ্রীয় 
/গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা হয়েই কিছনকাল থাকা উচিত। [এই সময়ে চশনে চিয়াং 
কাইশেকের গভর্নমেন্ট ছিল। পানর চিয়াংশাঁসত চীনে নিয্ন্ত ভারতের 
প্রথম রাম্ট্দূত] কন্তু পানন্ধর এখন অন্তত বছর দুই ভারতের বাইরে 
[গিয়ে কোন কাজ নিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছেন। ভারতের ভিতরেই কোন কার্যপদে 
শনযুস্ত থাকলে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক দ্বন্দের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়তে হবে বলে 
[তিনি আশঙ্কা করছেন। এই কারণে, এখন চীনে চলে যাওয়াই পানিবরের ইচ্ছা। 

আজ িকানীরের লালগড় প্রাসাদে ডিনারে যোগদান করার পর আমাদের 
বিকানীর পর্বের শেষ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো। 

নয়াদিল্পীঁ, শানবার, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল: দিল্লী ফিরে এসেছি। 
দল্লী পেণছবার কিছুক্ষণ পরেই মাউশ্টব্যাটেন সপাঁরবারে অনশনরত গান্ধীকে 
দেখবার জন্য বিড়লা ভবনে চলে গেলেন। 

অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন গান্ধী। সপরিবারে মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীর ঘরে 
প্রবেশ করতেই গান্ধী হেসে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন--দেখা যাচ্ছে, আমার কাছে 
আপনাকে আনাবার উপায় হলো অনশন করা ।, 

গান্ধীর সঙ্গে অজ্পক্ষণ আলোচনা করলেন মাউশ্টব্যাটেন। কিভাবে এবং কি 
হলে গান্ধী অনশন ভঙ্গ করতে পারেন, প্রধানত এই বিষয়েই সংক্ষেপে আলোচনা 
হলো। গান্ধী বললেন যে, তানি সর্ত হিসাবে সাতটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন। 
এই সাতটি ব্যবস্থার সবগ্ীলই হলো "দিল্লী এবং সমগ্র ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তা 
এবং নাগাঁরক আঁধকারের অক্ষুঘ্তা রক্ষার ব্যবস্থা। এই সাতটি ব্যবস্থা সার্থক ও 
সফল করবার জন্য যথার্থ আন্তাঁরক উদ্যম আরম্ভ হয়েছে দেখতে পেলেই তিনি 
অনশন ভঙ্গ করবেন, নচেৎ নয়। 



মহাত্বার প্রাণোংসগ 

নয়াদিল্লধী, রাববার, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : পাকিস্থানের প্রাপ্য পণ্ান্ন 
কোটি টাকা 'দয়ে দেবার 'সদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং মৌলানা 
আজাদের উদ্যোগে ও পাঁরচালনায় একটি শান্ত কমিটি স্থাঁপত হয়েছে। অত্যন্ত 
তৎপরতা এবং উৎসাহের সঙ্গে এই কমিটি কাজ আরম্ভ ক'রে 'দিয়েছেন। 

গান্ধীর অনশন আরম্ভ হবার পর একশো বাইশ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। 
ক্ষীণদেহ ও বৃদ্ধ মহাত্মার শরীরের উপর অনশনের আঘাতও খুবই ক্ষাত কণ্ে দিয়ে 
গিয়েছে। বৃদ্ধের দেহের যেটুকু শান্ত ছিল, সেটুকুরও বেশির ভাগ ক্ষয় হয়ে এসেছে। 
কিন্তু সুসংবাদ এই যে, আজ সকালে প্রসাদ-আজাদ শান্তি কাঁমাঁট গান্ধীর কাছে 
এসে গান্ধীকে বোঝাতে পেরেছেন যে, দিল্লীর 'হৃদয় পাঁরবর্তন, হয়েছে। 

অনশন ভঙ্গা করেছেন গান্ধী। গান্ধীর অনশন যে মুসলমানদের মনে বিশ্বাস 
ও আস্থার ভাব যথেষ্ট বৃদ্ধ করতে পেরেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
এক শ্রেণীর শিখের মনের ভাব যে সস্থ ও স্বাভাবিক হয়ানি, তারও প্রমাণ পাওয়া 
গেল। এক দল শিখ কালো পতাকা হাতে 'নয়ে বিড়লা ভবনের সম্মুখ দিয়ে চিৎকার 
করতে করতে চলে গেল-_ গান্ধীকে মরতে দাও।, শান্তি কমিটিতে অবশ্য শখ 
সমাজের প্রাতীনধও রয়েছেন এবং তাঁরা শান্তি কমিটির কাজে যর্থাবাহত 
সহযোগিতাও করছেন। 

আজকের সন্ধ্যার প্রার্থনাসভায় গান্ধী তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠিয়ে দিলেন। 
এই ভাষণে তিনি বলেছেন. যে, শান্তি কমাটর মারফৎ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
যে প্রাতশ্র্াত দিয়েছেন, সেই প্রাতশ্রাতর মর্যাদা যাঁদ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, 
তবে-_“আম দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করব যে, তান 
যেন আমাকে পূর্ণ আয়ু (এক শত পশচশ বৎসর) দান করেন, এবং আমি যেন 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পযযল্তি মানুষের সেবায় নিজেকে নিযৃস্ত রাখতে পারি।” 

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল: মাক্ণ সাংবাদিক 
1ভনসেন্ট শীয়ান একটা বিশেষ কাজে িছাঁদন হলো 'দল্লশতে এসেছেন। তাঁর 
উদ্দেশ্য হলো--'আরও বেশি ক'রে এীতিহাসিক খবর সংগ্রহ করা।' টাইম এণ্ড 
লাইফের বব নোভিলও এখন দিল্লীতে থেকে সংবাদদাতার কাজ করছেন। আজ 
এদের দুজনের সঙ্গেই এক মধ্যাহ্ভোজনে মিলিত হয়ে আলোচনা করবার সুযোগ 
পেলাম। 

একটা নতুন কিছ; বলার 'দিকে শীয়ানের বিশেষ বোঁক আছে। যে কোন ঘটনা 
সম্বন্ধে একটা নতুন আঁভমত, তত্ব ও কাঁহনী উদ্ভাবন করতে তান অভ্যস্ত। 
গান্ধীর অনশন সম্বন্ধে শীয়ান তাঁর আঁভমত প্রকাশ করলেন। শীয়ান বললেন-- 
পঁদল্লশর প্রাকীতিক আবহাওয়া এখন বদলেছে বলেই গান্ধী অনশন ভঙ্গ করলেন। 
প্রত্যহ গায়ে রোদ লাগানো গান্ধীর অভ্যাস। কিন্তু এ কশদন দিল্লীতে রোদ ওঠোন। 
এই রোদ না-ওঠার ব্যাপারটাই গান্ধী ঈশ্বরের হাঁঞ্গত বলে মনে করেছেন, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরের বাণীর সাহায্যে 'তনি বুঝে ফেলেছেন যে, এইবার 
অনশন ভঙ্গ করতে হবে? 
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শীয়ান বললেন- গান্ধী অবশ্য এটা সজ্ঞানে কখনই স্বীকার করতে চাইবেন না। 
॥ কিন্তু এটাই হলো আসল ব্যাপার। মিস্টিক মানুষদের মন ও আচরণের সঙ্গে 
আবহাওয়া-তত্তের একটা ঘানিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গান্ধীর অনশন ভঙ্গের কয়েকদিন 
আগেই আম এডগার স্নো'কে বলোছলাম যে, শেষটায় এইরকমই ব্যাপার হবে ।, 

শীয়ান এবং নৌভল, দু'জনেই বললেন যে, গান্ধীর অনশন সাঁত্যই একটা 
অলোকিক ব্যাপার এবং এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে 'ধর্মের' একটা প্রচণ্ড শান্ত আছে। 
রূজভেল্টও কিভাবে রাজননীতির মধ্যে ধর্মগত ব্যাপার ঢুঁকয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, 
সে সম্বন্ধে নোৌভলের কাছ থেকে অনেক কথা শনলাম। 

শীয়ান ও নোৌভল, দুই মাঁক্ণ সাংবাঁদক সম্প্রাত আরও কয়েকাঁট ঘটনার 
প্রত্ক্ষদ্শ্ হবার সুযোগ পেয়েছেন, যার ফলে তাঁরা দুজনেই নেহরুর সম্বন্ধেও 
একটা ধারণা লাভ করেছেন। তাঁদের ধারণা হয়েছে যে, বর্তমান পাাথবীর শ্রেচ্চ 
ব্যান্তদের মধ্যে নেহরুই হলেন সব চেয়ে সহজ ও সরল স্বভাবের মানুষ, যাঁর 
আচরণে কোন গুরুগম্ভনর কাঠিন্যের ভাব দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গে ঘরোয়াভাবে 
মেশা যায়, এবং ঘরোয়াভাবে তাঁকে দেখা যায়। নেভল তাঁর স্বচক্ষে দেখা একাঁট 
ঘটনার কথা বললেন। গান্ধীর অনশনের সময় বিড়লা ভবনের সম্মুখে রাস্তার 
উপর একটা লোক শুয়ে পড়ে রাস্তার লোক-চলাচল বন্ধ করে ীদয়োছিল। এই 
ব্যক্তি বলে যে, সে হলো 'ভগবান কৃষ্ণের প্রোরত”, এবং কৃষ্ণের আদেশ জানিয়ে দেবার 
জন্যই সে এখানে এসেছে । এই সময় নেহরু উপাঁস্থত হলেন এবং লোকটাকে পথ 
থেকে সরে যাবার জন্য কছঃক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'ন্তু বৃথা, লোকটা 
পথের উপর শয়েই রইল। নেহরু তৎক্ষণাৎ লোকটার দু'পা ধরে 'হড়াঁহড় ক'রে 
টেনে পথের এক পাশে সারয়ে দলেন। পর মুহূর্তে হাতের ধুলো ঝেড়ে ফেলে 
নেহরু স্বচ্ছন্দে চলে গেলেন, যেন কোন ব্যাপারই হয়নি৷ 

শয়ান বললেন যে, তান নেহরুূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রধান মন্ত্র ভবনে 
গিয়েছলেন। গল্প করতে করতে নেহরু শীয়ানকে একাট চঈনা আঁঙ্কত-চিন্র 
দেখাবার জন্য তাঁর খাবার ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। ঘরে আলো ছিল না। 
সুইচ খজবার জন্য দেয়াল হাতাঁড়য়ে অগ্রসর হতেই নেহরু হঠাৎ একটা হুমাঁড় 
খেয়ে পড়তে িয়েই সামলে 'নিলেন। নেহরু বললেন_-মেজের উপর কে যেন 
ঘুমিয়ে রয়েছে। তার পরেই আলো জবাললেন নেহরু এবং এই ঘরের ভিতর 
যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ নেহরু গলার স্বর চেপে ফসাঁফস্ ক'রে আমার সঙ্গে কথা 
বললেন। বুঝলাম, মেজের উপর ঘমন্ত লোকটির ঘুম যেন ভেঙে না বায়, প্রধান 
মন্মণ তাই এত সাবধানে ও চাপা-স্বরে কথা বলছেন। 

নয়াদল্লশ, মঙ্গালবার, ২০শে জান্যয়ারী, ১৯১৪৮ সাল : এই অনশনে গান্ধী 
যেন তাঁর প্রাণ আগ্নশুদ্ধ ক'রে আবার উঠে দাঁড়য়েছেন। তাঁর শরীর ধারে ধারে 
সুস্থ হয়ে উঠছে। ব্রতী গান্ধী এক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ ঘটনায় 
চারাদকে বেশ একটা আনন্দের সাড়াই জেগে উঠেছিল। সে আনন্দ আজ হঠাৎ 
ক্ষুণ্ন হয়ে গেল একটি ঘটনায়। 

গান্ধীর প্রার্থনাসভায় আজ একটি বোমা 'িদ্ফোঁরত হয়েছে। অনশনের পর 
গান্ধী আজ এই প্রথম প্রার্থনাসভায় উপাস্থত হয়েছেন। এ 'বস্ফোরণে সভার 
লোকজনের কারও প্রাণহানি হয়নি, কারণ 'নিকটের একটা প্রাচীরের গায়ের উপর 
দিয়েই বোমার আঘাত পার হয়ে '্িয়েছে। বিস্ফোরণে শুধু প্রাচীরের সামান্য ক্ষাতি 
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হয়েছে। কেউ জখম হয়নি, কেউ আতাঁঙ্কতও হয়নি এবং বিস্ফোরণের শব্দ শুনেও 
গান্ধী তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে ও অবিচলিতভাবে তাঁর ভাবণ শাঁনয়ে চললেন। 
একটা যে খারাপ ব্যাপার ঘটে গেল, এরকম কোন ধারণাই গান্ধীর মনে হয়াঁন এবং তাঁর 
আচরণেও এরকম কোন চিন্তার 'বিল্দমান্র প্রমাণ পাওয়া গেল না। 

ঘটনার সংবাদ শুনে লোড মাউন্টব্যাটেন তত্ক্ষণাৎ 'গয়ে গান্ধর সঙ্গে দেখা 
করলেন। লোড মাউন্টব্যাটেনও দেখে বুঝলেন যে, গান্ধী এ ঘটনাকে একেবারে 
গ্রাহ্ই করেনান। সম্পূর্ণ শান্ত ও 'নার্বকার গান্ধী বসে রয়েছেন। লোড 
মাউন্টব্যাটেনের প্রশ্নের পর গান্ধ বললেন যে, নিকটে কোথাও নিশ্চয় সৈনিকদের 
যুদ্ধাশক্ষার মহড়া চলছে। ঘটনার প্রকৃত সংবাদ শোনার পর গান্ধী বলনেন-__ 
পাত রা গহন 
এবং এ শব্দ তারই বিস্ফোরণের শব্দ। 

, শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : এর মধ্যে একবার আগ্রা 
ঘুরে এসোছ,সল্গে ছিলেন লিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশন পাঁরকার সম্পাদক কিংসাঁল 
মার্টন। মার্টন নেহরুর বহাঁদনের পারচিত বন্ধ এবং এই প্রথম ভারতে এসে 
তন নেহরুরই আঁতাঁথ হয়েছেন। 

দেখলাম আগ্রার তাজ। এর আগে 'বিমানযান্রী হয়ে যাবার সময় আকাশের. 
উধর্ষস্তর থেকে নীচের দিকে তাঁকয়ে তাজ দেখবার সুযোগ একবার পেয়োছিলাম। 
দেখোঁছলাম ধবধবে সাদা 'চানর খেলনার মতো ছোট্ট তাজ ঘোর সবুজের মধ্যে 
বসে রয়েছে। এবার তাজের দু নতুন রুপ দেখলাম। অপরাহ্র রান্তম আলোকে 
প্রালপ্ত তাজ এবং পার্ণমার জ্যোৎস্নায় স্নাত শুভ্রদেহ তাজ। পার্ণমা রাত্রির 
তাজ একটা স্বপ্নময় আবেশ স্াঁষ্ট করে ঠিকই, কিন্তু তাজদেহের গঠনসূষমা দিনের 
আলোকেই দর্শকের চোখে একটা মধুরতার যাদ্য সৃষ্টি করে। 

আজ বিকালে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর দুই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ থেকে 'দিল্লশী 
শফরেছেন। লোড মাউণ্টব্যাটেন মাদ্রাজেই থেকে গিয়েছেন, কারণ সেখানে তাঁর 
অনেকগাঁল কাজ ও অনুষ্ঠান এখনো বাকি রয়ে 'গিয়েছে। মাদ্রাজ সফরও মাউন্ট- 
ব্যাটেনের পক্ষে খুবই পারশ্রমসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠোছল। বহু বহন সম্বর্ধনার 
অনুষ্ঠান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে হয়েছে এবং পথের 
দু'পাশে কাতারে কাতারে জনতা এক 'ব্রাটশ গভর্নর-জেনারেলকে দেখবার জন্য এসে 
দাঁড়য়েছে। 

ছ'টা বাজতে তখন মান্র দশ মানট বাঁক, এ কণ সংবাদ শুনতে পেলাম! এক 
দৌড়ে গিয়ে মাউশ্টব্যাটেনের ডেপাট প্রাইভেট সেক্রেটার জর্জ নিকলসের ঘরে 
ঢুকলাম। নিকলস বললেন, গান্ধীকে হত্যা করার জন্য একটা চেষ্টা হয়েছে। 
গান্ধীর শরীরের [তন স্থানে গুলীর আঘাত লেগেছে। 

আধ ঘণ্টা পরে মাউণ্টব্যাটেনের গাঁড়র ড্রাইভার পিয়ার্স বললেন- গান্ধী আর 
নেই, গান্ধী মারা গিয়েছেন। 

িয়ার্স তাঁর গাঁড়র রোডও থেকে এই সংবাদ শুনতে পেয়েছেন। ' 'পয়ার্স 
বললেন, হিজ এক্সেলেন্সি এক্ষুনি 'বিড়লা হাউসে যাবেন। 

'  মাউশ্টব্যাটেনের গাঁড়র কাছে গিয়ে আম দাঁড়য়ে রইলাম। ঘরের 'ভতর থেকে 
মাউণ্টব্যাটেন বের হয়েই আমাকে দেখতে পেয়ে ইসারায় জানালেন_ আপানও চলুন? 
মাউস্টব্যাটেনের 'দকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর ও কঠিন। বোশ 
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কথা বলছিলেন না মাউন্টব্যাচেন এবং যা বলাছলেন তার ভাষাও কেমন যেন কাটা 
কাটা ও খাপছাড়া। 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এইমান্র কলকাতা থেকে রাজগ্োপালাচারী টোলফোন 

স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাজগোপালাচারী। মার দূশদন আগে অমৃতসরে এক 
জনসভায় নেহরু যখন বন্তুতা করাছলেন, তখন দুটো লোককে সভার মধ্যেই গ্রেপ্তার 
করা হয়। লোকদুটোর সঙ্গে হাতবোমা 'ছিল। 

মাউন্টব্যাটেনের ধারণা, এইবার ভারতজীবনের সব চেয়ে বোৌশ ভয়ানক ঘটনা 
ও তার প্রীতাক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হলো। নেহরু এইবার সম্পূর্ণভাবেই একা পড়ে 
গেলেন, অথচ এ ঘটনার সমগ্র রাজনোতিক প্রাতীক্রয়ার চাপ তাঁরই উপর এসে পড়বে। 
আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের সর্বত্র 'ি যে ভয়ানক ব্যাপার হয়ে যাবে, তা বলা 
যায় না। এখন সব কিছ; নর্ভর করছে নেহরুর উপর। আর কয়েক ঘণ্টার মতো 
সমগ্র ভারতকে যাঁদ এই ঘটনার প্রাতিক্রিয়া থেকে নেহরু বলিষ্ঠভাবে রক্ষা করতে 
পারেন, তবেই মঞঙ্গল। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন, এখন সব চেয়ে বৌশ এবং সবার আগের প্রয়োজন হলো, 
সমগ্র জাতর উদ্দেশ্যে নেহরুর একটি ঘোষণা । এঁবষয়ে আর এক মুহূর্ত দোঁর 
করা উচিত হবে না। কিল্তু নেহরুরও.যে চিন্তা করবার জন্য একটু সময় চাই। 
জাতিকে উদ্দেশ ক'রে নেহরু কি বলবেন, সেটা নেহরুকে একবার ভেবে নিতে হবে। 
কারণ, সমগ্র জাত এখন নেহরুর কাছ থেকেই কয়েকাট কথা শোনার প্রতীক্ষায় 
ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। নেহরুও এখন যা বলবেন, জাতি তাই মেনে নেবার জন্য 
প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। 
বিড়লা ভবনে পেশছলাম। ভবনের সম্মুখে ভিড় জমে উঠেছে। জনতা 

আমাদের 1দকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করাছিল-কে এরাঃ জনতার ভিতর দ7- 
একজন ছাড়া, এ অন্ধকারে মাউন্টব্যাটেনকে কেউ চিনতে পারল না। জনতার 
মধ্যে ভয়ানক একটা উতলা ভাব ও আঁস্থরতা দেখা যাচ্ছে। জনতার পর জনতা 
ম্লোতের মতো এসে বিড়লা ভবনের উপর যেন আছড়ে পড়ছে। বিড়লা ভবনের 
দেয়ালের গায়ে কয়েকাঁট জানালার দিকেই সমগ্র জনতার সাগ্রহ দাাঁন্ট নিবদ্ধ। 

গড়লা ভবনের নীচের তলায় একটি কক্ষের অভ্যন্তরে ভারতের সকল মল্বী 
এবং 'বাঁশম্ট কংগ্রেস নেতারা সকলেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিষ্পলক তাঁদের চোখের 
দৃঁষ্ট। বেদনার আঘাতে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। 

আমরা এগিয়ে যেয়ে গান্ধীর শয়নকক্ষের ভিতরে ধারে ধারে প্রবেশ করলাম। 
দেখলাম জন চলশ ব্যান্ত এই ঘরের ভিতর রয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন নেহরু 
ঘ প্যাটেল। প্রত্যেকের চোখে জল। ঘরে ধৃপের গন্ধ। 

ঘরের এক কোণে গান্ধীর দেহ পড়ে রয়েছে। দশ-বারজন মাহলা গান্ধীর 
মৃতদেহের কাছে বসে রয়েছেন। এদের মধ্যে একজন মাঁহলা গান্ধীর মাথার নীচে 
হাত 'দয়ে গান্ধীর মুখ একট উষ্চু ক'রে তুলে ধরে রেখেছেন। বড় একটা কম্বলে 
গান্ধীর দেহ আবৃত। মাঁহলাদের মধ্যে কয়েকজন আস্তে আস্তে স্তোন্র আবৃত্তি 
করাঁছলেন এবং কেউ কেউ ফঠাঁপয়ে কাঁদীছিলেন। 

, যেন পরম শান্তির মধ্যে ডুবে রয়েছে গান্ধীর মুখ। এঁ মুখের উপর এখন 
আর সেই সাদা ইস্পাতের ফ্রেমের চশমাঁট নেই, যে বহনব্যবহৃত পুরনো চশমাটি 
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গান্ধীর চোখ-মনখের প্রায় অঙ্গীভূত হয়েই গিয়োছল। বাতাসে ধূপের গন্ধ, 
মেয়েদের করুণ কণ্ঠস্বরের কান্না ও প্রার্থনা, বৃদ্ধ মহাত্বার ক্ষুদ্র শীর্ণ ও: 
নিষ্প্রাণ দেহ, অথচ ঘুমন্ত মানুষের মুখের মতো শান্ত একটি মুখ, এবং এতগ্দাল - 
নীরব নরনারীর নিষ্পন্দ-দৃস্টি--মনের সকল অনূভাঁত মূহ্যমান ক'রে দেবার মতো 
এমন বেদনাভিভূত মূহূর্ত আমার জীবনে আর কখনো দেখা দেয়ন। মনের এমন 
আবেগ-ব্যাকুল অবস্থাও আমার জীবনে খুব কমই ঘটেছে। 

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবাছলাম ভাঁবষ্যতের কথা এবং ভাবতে গিয়ে শাঙ্কতও হয়ে 
উঠাঁছলাম। চিন্তাগ্লি বিমূঢ় এবং 1দশেহারার মতোই হয়ে উঠোছল। কিন্তু সেই 
সঙ্গে মনের গভনরে এই সত্যও উপলাব্ধ করাছলাম-_এটা পরাভবের ঘটনা নয়, জয়ের 
ঘটনা । এই ক্ষুদ্রকায় মানুষাঁটর িন্তা আশা ও আদর্শের শান্তুই জয়ী হয়েছে। যে 
শুদ্ধ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই বৃদ্ধ নিঃশবাসের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাঁর আদর্শের 
সেবা করেছেন, সেই শুদ্ধতা ও নিষ্ঠা এমনই এক শাল্ত সৃন্টি করে দিয়ে গেল যে, 
কোন হত্যাকারীর উদ্দেশ্য ও বুলেট সে-শীন্তকে ছিন্ন করতে পারবে না। 

গান্ধীর দেহের নিকটে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা আমাদের নীরব শ্রদ্ধা 
নিবেদন করলাম। তারপর এ ঘর থেকে চলে গিয়ে বড় হলঘরের ভিতরে ঢুকলাম। 
সন্ধ্যা যত গভীর হচ্ছে, ভিড়ও ততই বেড়ে উঠছে। জানালার উপর শত শত মূখ 
এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বদ্ধ জানালাগুলির শার্শ অনবরত ঝন্ঝন্ ক'রে বাজাছল 
জনতার ব্যাকুল করাঘাতে। ভারত গভর্নমেণ্টের মল্দীরা অন্য একটি কক্ষে বসে 
রয়েছেন। মন্দীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য হলঘর থেকে মাউণ্টব্যাটেন এইবার সেই 
কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন। 

আমি চুপ ক'রে শুনছি। মাউণ্টব্যাটেন বলছেন-__“গান্ধীর সঙ্গে আমার শেষ 
সাক্ষাতের সময় গান্ধী আমাকে বলোছলেন যে, নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যে সম্পূর্ণ 
মল করিয়ে দেওয়াই এখন তাঁর মনের সব চেয়ে বড় সাধের ইচ্ছা।” 

মাউন্টব্যাটেনের কথা শেষ হওয়া মান্র নেহরু ও প্যাটেল দু'জনেই হঠাৎ উঠে 
পরস্পরের দিকে এীগয়ে গেলেন এবং দু'জনেই পরস্পরকে নিবিড়ভাবে বুকে জাড়য়ে 
ধরলেন। 

বড়লা ভবনের কক্ষে সমবেত মল্নীদের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলোচনা ক'রেই 
বের হয়ে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউশ্টব্যাটেন বললেন, প্যাটেলকেও রাজ 
করিয়েছি। আজ রান্নে নেহরু ও প্যাটেল উভয়ে একই সময়ে বেতারে দেশবাসীর 
উদ্দেশে বলবেন। মাউপ্টব্যাটেনের মতে, এই ব্যবস্থা করতে পেরে তান খুব বড় 
একটা “সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন। বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক প্রয়োজনের 
দক 'দয়ে নেহরু ও প্যাটেলের এইভাবে 'একসঙ্গে” উদ্যোগণ হবার প্রমাণ দেশবাসীর 
সমক্ষে প্রচারিত করা জাতীয় এক্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাউশ্টব্যাটেন আবার 
বললেন, বর্তমান অবস্থার সকল ঘটনা ও প্রাতীক্রয়াকে নেহরু যাঁদ আঁবলম্বে 
আয়ন্তের মধ্যে আনতে পারেন, তবেই মগ্গল। এ বিষয়ে নেহরুর সাফল্যের উপরেই 
ভবিষ্যতের সব কিছ নির্ভর করছে। 

এখন দেশের সর্বত্র লোকের মনের ভাব এই শোকের আঘাত সত্তেও এমন এক 
উত্তেজনায় কাঁষ্পত হচ্ছে যে, সামান্য একটি কথার ভুলে, অথবা একটি গুজবে এই 
উত্তেজনা দাবাশ্নির মতো জবহলে উঠে সারা দেশে ছাঁড়য়ে পড়তে পারে। কিছুক্ষণ 
আগে বিড়লা ভবনের সম্মূখে যখন আমরা ছিলাম, তখনই ভিড়ের ভিতর থেকে একটা 



মহাত্বার প্রাণোৎসর্গ ২৬৭ 

গুজববাজ লোক মাউশ্টব্যাটেনের কাছে এসে বলে উঠল-_একটা মুসলমান এই কাণ্ড 
/করেছে।' মাউণ্টব্যাটেন এবং আমাদের মধ্যে কেউই তখনো জানতেন না যে, কে হত্যা 
করেছে গাম্ধীকে। হত্যাকারীর নাম কি, কোন্ ধর্মের লোক-_এসব তখনো 'ফিছুই 
আমরা শুনিনি। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরোছলেন যে, 
হত্যাকারী যাঁদ মুসলমান হয়, তবে এ ঘটনার ভয়াবহ প্রাতীক্রয়া রুদ্ধ করবার ভরসা 
আর নেই, সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ নিরোধ করাও কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। গ্জববাজ 
লোকটার কথা শুনে মাউন্টব্যাটেন একটা বেপরোয়া আন্দাজের জোরে তৎক্ষণাৎ ধমক 
দিলেন- বেকুব কোথাকার! হত্যাকারী যে একজন 'হন্দ;, এটুকুও এখনো শোনান ? 

কয়েক মিনিট পরে ভি পি মেননের কাছ থেকে আম জানতে পেলাম যে, 
হত্যাকারী হলো জনৈক মারাঠা 'হন্দু। গান্ধী যখন তাঁর প্রার্থনাসভার 'দকে অগ্রসর 
হচ্ছিলেন, তখনই খুব নিকট স্থান থেকে হত্যাকারী তাঁর উপর তিনবার গুলী 
নিক্ষেপ করেছে। ডান্তার ভদ্রলোকের সঙ্গেও আম আলাপ করলাম। গান্ধীর 
আন্তম মৃহূর্ত পর্যন্ত এই ডান্তার গান্ধীকে ওষধ 'দয়ে রক্ষা করবার চেস্টা 
করেছেন। ডান্তার আভযোগ করলেন যে, বিড়লা ভবনে প্রয়োজনীয় ওষধপন্র কিছুই 
ছিল না। তান অবশ্য একথাও স্বীকার করলেন যে, ওঁষধপন্র থাকলেও কিছ; হতো 
না। গুলীবিদ্ধ হবার পর মাত্র কয়েক মূহূর্ত গান্ধী বেচেছিলেন। সামান্য একট; 
জল পান করতে পেরেছিলেন গান্ধী এবং তার পরেই চেতনা হারিয়ে ফেললেন। সে 
চেতনা আর ফিরে এল না। 

গান্ধীর অন্ত্যেম্টীক্রিয়া সম্বন্ধে ব্যবস্থার কথা নিয়ে অনেক কথা উঠল এবং 
আলোচনা হলো। প্যারেলাল বললেন- গান্ধীর মরদেহ কোনরকম রাসায়নিক 
ব্যবস্থার দ্বারা দর্শনীয় বস্তুর মতো রক্ষা করা উাঁচত হবে না, কারণ স্বয়ং গান্ধীই 
একাজ করতে স্পজ্টভাবে নিষেধ ক'রে 'দিয়ে গিয়েছেন । গান্ধী পূর্েই তাঁর এই ইচ্ছা 
ঘোষণা ক'রে 'দিয়োছলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন বিশুদ্ধ 'হন্দ প্রথা 
অন্যায়শ দাহ করা হয়। 

মাউশ্টব্যাটেন ও নেহরু পরামর্শ ক'রে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আগামী কাল 
গান্ধীর অন্ত্যেষ্টাক্রিয়া সম্পন্ন হবে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে যে কল্পনাতীত জন- 
সমাগম হবে, তার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা অক্ষ রাখা একা দিল্লীর বেসামারক 
কর্তৃপক্ষের শান্ততে সম্ভবপর হবে না। দেশরক্ষা বিভাগের উপরেই কাজের 
ভার দেওয়া হলো। 'দল্লশীর এয়া কম্যাণ্ডার সকল বিভাগের সৈন্য নিয়ে অন্ত্যেষ্টির 
শোভাযাত্রা নিয়ল্লপণ করবেন। 

মহাত্মাকে শেষবারের মতো দেখবার জন্য বিড়লা ভবনের উপর এই সন্ধ্যাতেই 
জনতার আভযান প্রবল হয়ে উঠতে দেখে আম চিন্তিত হয়ে পড়লাম। জানালা- 
গুলি জনতার চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়বে বলেই মনে হচ্ছে। নেহরুকে 
এই আশঙ্কার কথাও বললাম । 

নেহরুর সে বিষম ও বেদনাপীড়ত মৃর্তির করূণতা বর্ণনা করা যায় না। 
অবসন্ন ও ক্লান্ত স্বরে তান আমার সঙ্গে কথা বললেন। কল্তু বাস্মত হয়ে 
দেখলাম, এই অবস্থার মধ্যেও তিনি কিভাবে নিজেকে সংযত ক'রে রেখেছেন। নেহরু 
বললেন- সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গান্ধীর দেহ আজ রান্রের মতো ঘরের বাইরে 
[নিয়ে এসে একটা উচু স্থানে রাখা হবে, যার ফলে জনতা একটা লাইন ধরে শৃঙ্খলার 
সঙ্গে এগিয়ে এসে মহাত্মার শেষ দর্শন' লাভ ক'রে চলে যেতে পারবে। 



২৬৮ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

' বাইরের জনতা আঁস্থর হয়ে উঠাঁছল। মহাত্সার দর্শন লাভের জন্য জনতার 
চীৎকারও বাড়ছিল। নেহরু ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে সোজা সেই জনতার 
মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। নেহরুর সঙ্গে যে কোন দেহরক্ষী নেই, একথা ভুলেও 
একবার মনে হলো না নেহরুর। জনতার সঙ্গে কথা বলে নেহর আবার 'ফিরে 
এলেন। 

রান্র আটটার সময় আমরা বিড়লা ভবন ছেড়ে গভর্নমেন্ট হাউসে ফিরে এলাম। 
দেবদাস গান্ধী এবং মৌলানা আজাদকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। 

দেবদাস বললেন, পাগলের কান্ড! পাগল ছাড়া এমন কাজ কেউ করতে পারে না। 
মাউণ্টব্যাটেন বললেন- এটা যাঁদ সাঁত্যই পাগলের কান্ড হতো, তবে! আম 

অন্তত ববিল্দুমান্র দুশ্চিল্তা করতাম না। কিন্তু এটা মোটেই পাগলের কাণ্ড নয়। 
যথেষ্ট পাঁরকজ্পনা ক'রে, ষড়যন্ত্র ক'রে এবং ব্যবস্থা ক'রেই যে এ কান্ড করা হয়েছে, 
তার প্রমাণ ও লক্ষণ খুব বোঁশ ক'রেই দেখতে পাচ্ছি। 

মৌলানা আজাদ ইংরেজীতে কথা বলেন না, যাঁদও তিনি ইংরাজী বলতে 
পারেন। মৌলানা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে মাউণ্টব্যাটেনের মন্তব্যই সমর্থন করলেন। 

গীভননমেন্ট হাউসের এ ডিস কক্ষে ফিরে এসে দেখতে পেলাম, ভি 'প মেনন, 
কংসাঁল মাঁ্টন এবং গর্ডন ওয়াকার বসে রয়েছেন । মান্র গত কাল 'দল্লী পেশছেছেন 
শার্ডন ওয়াকার। ভাবতে আরও কস্ট হচ্ছে যে, আমি আজই সকালে প্যারেলালের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলে গান্ধীর সঙ্গে গর্ভন ওয়াকারের একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা 
করেছি। আগামীকাল সন্ধ্যায় গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে গর্ডন ওয়াকার 
প্রস্তুত হয়েছিলেন। হঠাৎ জামসাহেব ঘরে ঢুকলেন। জামসাহেব বললেন, আজ 
সন্ধ্যা ছ'টার সময় গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করবার কথা ছিল এবং শুধয এই 
উদ্দেশ্যেই তিনি আজ বিমানযোগে দিল্লীতে এসে পেশছেছেন। 

নয়াদল্পী, শানবার, ৩১শে জানযয়ারণী, ১৯৪৮ সাল : বিড়লা ভবন থেকে যমুনার 
রাজঘাট-ছয় মাইল দীর্ঘ পথ। জল, স্থল ও 'বমান বাঁহনীর সোনিকেরা পথের 
স্থানে স্থানে ডিউটি নিয়ে দাঁড়য়েছে। 

একটি উদ্বেগের ভার আমাদের চিন্তা থেকে নেমে গিয়েছে, কারণ হত্যাকারীর নাম 
ও পাঁরচয় জানতে পেরোছ। হত্যাকান্ডের পর অল্পক্ষণের মধ্যেই এই তথ্য আত 
দ্রুত ঘোষণা ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, হত্যাকারী হলো 'হিন্দু মহাসভার জনৈক মারাঠা 
সদস্য, নাম গড়সে। 

আজ আবার বিড়লা ভবনের সম্মুখে আমরা উপাস্থত হলাম। গত রানের 
জনতার তুলনায় অনেক বড় এক জনতার চাপে আমাদের পথ পাওয়া দুরূহ হয়ে 
উঠল। দেখলাম, মহাতআ্মার শবাধার পুজ্প ও কংগ্রেস পতাকায় আবৃত করা হয়েছে। 
একাঁট গ্াঁড়র উপর শবাধার রাখা হয়েছে। একদল ভারতীয় নৌ-সৌনক গাঁড় 
ঠেলে নিয়ে চলল। গভনর-জেনারেলের বাঁডগার্ড দল চলল আগে আগে। 
সঙ্গে সঙ্গে শবানৃগামী জনতা, যার মধ্যে মল্তী ও সেনাপাঁতির দল ভারতের দীনতম 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঠেলাঠোঁল ক'রে জায়গা নেবার চেষ্টা করছেন, যাতে মহাত্মার 
মুখ আর একবার ভাল ক'রে দেখে নিতে পারা যায়। ভারতায় মহাত্মার শবাধারের 
সঙ্গে, সম্মুখে ও পিছনে চলেছে সৌনকের দল। তা ছাড়া, গান্ধীরই বহ7? সংগ্রামে 
যে সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে চিরকাল কাজ করেছে, সেই "ার-আনা' কংগ্রেসীও হাজারে 
হাজারে চলেছেন। | 



টন 

মহাত্বার প্রাণোৎসর্গ ২৬৯ 

আর একবার গান্ধীর মূখ দেখতে পেলাম এবং আগের মতোই আর একবার 
বিস্মিত হলাম সেই মুখের প্রশান্ত রূপ দেখে । ফুলের স্তবকের উপর মাথা রেখে 
শুয়ে আছেন গান্ধ। তাঁর দেহের চারাঁদক ঘরে বসে রয়েছেন গান্ধীর পূত্নেরা 
এবং নাঁত-নাতনণীর দল। প্যাটেলও বসেছেন গান্ধীর দেহের পাশে। বিষণ, ক্রিষ্ট 
ও অবসন্ন একটি মূর্ত উদাস ও শন্য দৃষ্টি তুলে প্যাটেল লক্ষ্যহীনভাবে যেন দূর 
আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। 

গান্ধীর মৃত্যুতে প্যাটেলের যে ব্যান্তগত ক্ষাত হয়ে গেল, সে কথা ছেড়ে দই । 
এই ঘটনা প্যাটেলের মনের উপর যে বিশেষ আঘাত এবং খুবই কঠোর আঘাত দিয়েছে, 
সেই কথাই ভাবাছি। এরকম হবার বিশেষ কতকগ্রাল কারণও রয়েছে। প্রথমত, 
গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের বাঁনবনা যে হচ্ছে না, এ খবর কিছ্বীদন থেকে প্রায়ই 
শোনা যাঁচ্ছল। দ্বিতীয়ত, প্যাটেলই হলেন স্বরান্ট্রমন্ত্রী, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার সকল কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। সুতরাং গান্ধীর 'শনরাপত্তার জন্য 'তাঁনই 
সরকারীভাবে দীয়ী। এটা অবশ্য সত্য যে, দশ দন আগে প্রার্থনাসভায় বোমা 
বিস্ফোরিত হবার পরেও গান্ধী নিজেই বিশেষভাবে এবং সুস্পম্ট ক'রে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন যে, তাঁকে রক্ষা করার জন্য কোন প্দীলশ নিযুস্ত করতে হবে না। শকন্তু 
এটাও স্পম্ট ক'রেই বোঝা যাচ্ছে যে, দশাঁদনের আগের বোমা বিস্ফোরণ এবং গত- 
কালের আক্রমণ, উভয়ই একই ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। আর একাঁট শোচনীয় সত্য এই 
যে, দশাঁদন আগের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা লক্ষ্য করেও পুলিশ এই দশাঁদনের 
মধ্যে অপরাধীদের সন্ধান ক'রে ধরে ফেলতে পারোন। নেতাদের মধ্যে প্যাটেলের 
সঙ্গেই গান্ধীর শেষ দেখা ও আলাপ হয়েছে। সোঁদন অপরাহ্ে প্যাটেলেরই সঙ্গে 
কথা বলতে বলতে কয়েক মিনিট দর হয়ে গিয়েছিল গান্ধীর। প্যাটেলকে বিদায় 
দিয়ে তাড়াতাঁড় প্রার্থনাসভার কাছে যেই মান্র এগয়ে এলেন গান্ধী, তখাঁন হত্যাকারণী 
তাঁর পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাঁবক যে, এ ঘটনায় 

রই মন সব চেয়ে বোশ যল্ণায় পুড়ে যাচ্ছে। গান্ধীর অন্ত্যেন্টাক্রিয়ার 
জন্য নানারকম উদ্যোগে, ব্যবস্থায় ও আয়োজনে মাউন্টব্যাটেন এবং নেহরু তবুও 
ঘরে-ফরে কাজ করতে পারছেন, 'কল্তু প্যাটেল যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। 
গবড়লা ভবন থেকে রাজঘাট পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় মাইল পথ শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে 
চললেন প্যাটেল। প্যাটেলের বয়সও বাহাত্তর বছর পার হতে চলেছে এবং সেই বয়সের 
এক বৃদ্ধের পক্ষে এতটা শারীরিক রেশ সহ্য করাও কত কঠিন! কিন্তু প্যাটেল 
যেন ইচ্ছা করেই এই ক্লেশ ও কম্ট আজ গ্রহণ করতে চাইছেন। 

এগারটা বেজে গিয়েছে, ধীরে ধীরে গান্ধীর শবাধার এগিয়ে চলেছে । জনতার 
শৈষ নেই, সীমা নেই। গভনমেন্ট হাউসের কাছে এসে আমরা এ দৃশ্য ভাল কারে 
দেখবার জন্য দরবার হলের গম্বুজের উপরে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম, এখান 
থেকে প্রায় দ্' মাইল দূরে গান্ধীর শবাধার জনসমদ্রের তরঙ্গে ধীরে ধরে ভেসে 
চলেছে। আমাদের সম্মুখের এই সুদীর্ঘ ও সংপ্রশস্ত সড়কের নাম কিংস্ওয়ে। 
এই 'রাজার সড়ক' ধরে চলে যাচ্ছেন সেই গান্ধী, 'যান সাঁত্যই রাজা 'ছিলেন 
না। যাচ্ছেন সেই গান্ধী, যিনি এই পথ থেকে 'ব্রাটিশরাজকে সারয়ে 'দিয়েছেন। 
'ব্রাটশরাজকে অপসাঁরত ক'রে স্বরাজ প্রাতষ্খার জন্য 'যাঁন সব চেয়ে বোশ 
চেজ্টা করেছেন, সেই মানুষটিই এই রাজার সড়কে প্রথম ও শেষ দর্শন দিয়ে 
চলে যাচ্ছেন। সেই মানষাঁটই আজ তাঁর মৃত্যুতে যে বিরাট শ্রদ্ধার এম্বর্য তাঁর 



' ২৭০ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, সে শ্রদ্ধা এই রাজার সড়কে ভ্রমণকারী কোন ভাইসরয়ের 
স্বপ্নেরও অগোচর 'ছিল। 
যমুনার ঘাটে পেশছলাম। গভর্নর-জেনারেলের সঙ্গে সব সমেত আমরা বিশ 

জন এগিয়ে চললাম। আমাদের পিছনে পাঁচলক্ষ লোকের 'ভভড়। সম্মুখে ও 
পারবে, ভিড় যেন আকাশপ্রান্ত পযন্ত ছাঁড়য়ে গিয়েছে । একটি ক্ষুদ্র ইম্টকনার্মত 
বোঁদকার উপর কাম্ঠখণ্ডে সাঁজ্জত চিতার কাছাকাছি গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম । পিছন 
থেকে পঁচিলক্ষ লোকের ভিড় আমাদের উপর প্রপাতের মতো এসে পড়ছে। 

তবুও চিতামণ্ লক্ষ্য ক'রে চারাদক থেকে জনতার পর জনতা এগিয়ে আসতে 
আরম্ভ করল। এখন এই জায়গায় কম করেও সাত লক্ষ লোক হবে। রাজনীতিক 
টিডাগ মার বানু জারা বাজার নের রাহ গা উলানিন হল 
এগিয়ে আসবার চেস্টা করছে। 

চিতামণ্ে আঁশ্নাশখা দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কাঁপয়ে লক্ষকণ্টে একটি 
গবরাট ও গম্ভীর বাণ ধৰানত হলো- গান্ধী অমর! 
মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে আমরা সেখানেই ধুলোর উপর বসে পড়লাম। মাউণ্ট- 

ব্যাটেনও বসে পড়লেন। িছনের বিরাট জনতাকে থামিয়ে রাখবার অথবা বাঁসয়ে 
দেবার জন্যই মাউণ্টব্যাটেন এই কাজ করলেন। আর একটা কারণও 'ছিল। যাঁদ 
মাউন্টব্যাটেন এবং আমরা বসে না পড়তাম তবে পছনের জনতার সম্মূখে এগিয়ে 
আসবার প্রবল উৎসাহের একাঁট ধান্কায় আমরা জলন্ত চিতার আগ্নাশখার মধ্যে 
অবশ্যই 'নাক্ষপ্ত হতাম । 

নয়াদিলশী, সোমবার, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ বিকালে বব 'স্টমসন 
আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সোঁদনের প্রার্থনাসভায় বব উপাস্থত 'ছিলেন। 
হত্যাকান্ডের মান পণচশ 'মানট পরে 'স্টমসন বি-বি-সর এক-ঘাঁটকার প্রোগ্রামে 
ঘটনার প্রত্ক্ষদ্স্ট বিবরণ প্রথম প্রচার ক'রে সমস্ত পাঁথবীতে সাংবাদিক দ্রুততার 
রেকর্ড আতনক্ম করেছেন। 

বব বললেন, সোৌঁদন তাঁর প্রার্থনাসভায় যাবার কোন কথা ছিল না। গান্ধীর 
প্রার্থনাসভা একবার স্বচক্ষে দেখবার বিশেষ ইচ্ছা হয়েছিল ভিনসেন্ট শীয়ানের। 
শীয়ানকে যেতে দেখে ববও সঙ্গে সঙ্গে চললেন। শীয়ান এই নিদার্ণ ঘটনা 
স্বচক্ষে দেখোছিলেন। কিন্তু শীয়ান এত বোঁশ মর্মাহত ও আঁভভূত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন যে, তান আমোরকাতে সংবাদ প্রেরণের জন্য কিছুই ক'রে উঠতে পারেনান। 

বব বললেন যে, গান্ধীর হত্যাকারীকে যে ব্যান্ত প্রথম গিয়ে আঁকড়ে ধরোছিল, 
তার নাম কেউ করছে না। প্রার্থনাসভায় উপাস্থত মাঁকণ রাষ্ট্রদূত আফসের 
জনৈক কর্মচারীই হলেন এই 'অখ্যাত হিরো”। সবচেয়ে আগে তাঁনই বুঝতে 
পেরোছলেন, কি ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেল। তিনিই সবার আগে এক লাফে উঠে 
এবং এগিয়ে গিয়ে হত্যাকারীকে চেপে ধরোছিলেন। বব বললেন, ঘটনার সময় কোন 
ব্যান্তই সভা ছেড়ে পালিয়ে যায়ান, এবং প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হয়েও 
ওঠোন। সকলেই বৃদ্ধ মহাত্মাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়োছিল। 

নতুন ভারতের প্রথম গভর্নর-সম্মেলনও হয়ে গেল। সম্মেলনের দিন পূর্বেই 
শনার্দস্ট করা হয়োছিল। মহাত্মার হত্যায় দেশের এই বেদনাভিস্ূত অবস্থায় 
সম্মেলনের আয়োজন করতেও কেউ বিশেষ উৎসাহ বোধ করাছিলেন না। যাই 
হোক শেষ পর্ল্তি মাউণ্টব্যাটেন সম্মেলন আহবান করারই সিদ্ধান্ত করলেন। 



মহাত্মার প্রাণোৎসর্গ ২৭১ 

প্রভ্নরেরা সকলেই সাম্প্রদায়ক হিংসা দমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন। পাঁশ্চম- 
বঙ্গের গভর্নর রাজগ্োোপালাচারী দেশের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে চালিত সকল 
রাজনৈতিক সঙ্ঘগনীলকে আবিলচ্বে দমন করবার প্রস্তাব করলেন। রাজগোপালাচারী 
বিশেষভাবে হিন্দুমহাসভা ও "হন্দ্মহাসভারই সংগ্রামতৎপর শাখা-প্রাতষ্ঠান রায় 
স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে দমনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। 

নয়াদল্লী, মঙ্গলবার, ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : গান্ধীর মৃত্যুতে সারা 
পৃঁথবীর মনে যে এত বড় প্রীতীক্রয়া দেখা দেবে, এটা আম কঙ্পনাই করতে 
পাঁরান। যতটা হবে বলে মনে করোছলাম, বস্তুত তার চেয়ে অনেক বোঁশ হয়েছে। 
পাঁথবার প্রত্যেক স্থান থেকে গান্ধীর স্মৃতির উদ্দেশে যে পাঁরমাণ শ্রদ্ধার ও শোক- 
বেদনার বাণী আসছে, তা থেকে এই সত্যই উপলাব্ধ করতে পারাছি যে, গান্ধীর 
ব্যান্তত্বের প্রভাব ভারতের সামা ছাড়িয়ে পাঁথবীর সর্বত্র কতদূর 'বস্তৃত হয়ে 'গয়েছে। 
'ান্ধীজীবনের বাণী ও কর্মের পূর্ণ তাৎপর্য হয়তো অনেকেই উপলাব্ধ করতে 
পারেন না, কিন্তু এটা একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য যে, তাঁর চাঁরন্রের মাহমা সবন্ত স্বীকৃত 
হয়ে গিয়েছে। 

কিংসৃঁল মার্টন বললেন-গান্ধী মানবজাতির বিবেক জাগয়ে দিয়ে গিয়েছেন। 
জড়বাদে এবং রাজনোতিক শান্তর দ্বন্দে মত্ত হয়ে পাঁথবীর যে বিশেষ ভাল কিছ 
হচ্ছে না, এটা আধুনিক কালের মানুষ দেখতেই পাচ্ছে । গান্ধী নতুন একটা পথের 
সন্ধান 'দয়েছেন। তান মানবজীবনের আঁত্মক সত্যের ও মূল্যের শ্রেম্তত্ব প্রচার 
করেছেন। আমার মনে হয়, সম্ভবত এই পথই মানুষের পক্ষে বোঁশ কল্যাণকর পথ। 

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ িখেছেন-ঁনউ টেম্টামেন্টের বাণীমার্ত ছিলেন গান্ধী। 
1তাঁন শন্রুকেও ভালবাসবার প্রয়াস ক'রে গিয়েছেন। তান এখন মানুষের সর্বকালের 
সম্পদ হয়ে গেলেন। 

এটাল বেতারে ব্রিটিশ জাতির উদ্দেশ্যে গান্ধীর নামে শ্রদ্ধা-ভাষণ প্রচার 
করেছেন। ্র্যম্যান বলেছেন_ সমস্ত পাঁথবীর ক্ষাত হলো। স্মাটস্ বলেছেন 
'মানুষের রাজা, তিরোহত হয়েছেন। 'জন্না বলেছেন,__গান্ধী িন্দ-সমাজের 
সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও আস্থাভাজন নেতা ছিলেন এবং এ পর্যন্ত হিন্দু-সমাজ হাতে 
যেসব অতি মহৎ ব্যান্ত আবির্ভূত হয়েছেন, গান্ধী তাঁদেরই অন্যতম 'ছলেন। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 'জন্নার উীন্তর মধ্যে একটা ভুল রয়ে গিয়েছে। গান্ধী 
যাঁদ সত্য সত্যই 'হন্দ:-সমাজেরই প্রত্যেকের আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধাভাজন হতেন তবে 
এই শোচনীয় ঘটনা আজ পাঁথবীতে দেখা দিত না। গান্ধীর প্রাতি 'হন্দু-সমাজের 
শ্রদ্ধা ও আস্থা 'সর্বব্যাপন হয়ান বলেই তাঁর প্রাণ হরণ করা হয়েছে। 

গান্ধীমত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত ভারতের প্রত্যেক সংবাদপন্রের বিশেষ 
স্মরণ-সংখ্যাগুল লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, দেশের মানুষ এই ঘটনায় ি তীব্র আত্ম- 
শলানি, অনুশোচনা ও লজ্জা বোধ করছেন। প্রত্যেক ভারতীয় সংবাদপত্র যেসব 
গান্ধী-স্মরণ-সংখ্যা প্রকাশ করেছেন তাদের অনেকগ্াঁলর মধ্যে উচ্চস্তরের সাংবাঁদক 
রুচি ও মনোভাবের পারিচয় পাওয়া যায়। আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে, পহন্দুস্থান 
স্ট্যান্ডার্ড” পান্নকার গান্ধী-স্মরণ-সংখ্যা। পহন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড 'িতনটি পচ্ঠা পূর্ণ 
ক'রে গান্ধীর তিনটি প্রাতকাতি মীদ্রুত করেছেন। প্রধান সম্পাদকটয় প্রবন্ধের স্থানটি 
প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য রেখে তার মধ্যে বোল্ড টাইপে ক্ষুদ্র একট প্যারাগ্রাফে অল্প 
কয়েকাঁট কথার মধ্যে গান্ধীর উদ্দেশ্যে পহন্দ্স্থান স্ট্যান্ডার্ড বলেছেন-_ “গান্ধী 
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তাঁর স্বজাতির মাান্তর জন্য বে'চোঁছলেন এবং স্বজাতির লোকই তাঁকে হত্যা করেছে। 
রুশাবদ্ধ সেই মহামানবের প্রাণবালর মতো পাঁথবীর ইতিহাসে মহামানবের দ্বিতীয় 
প্রাণবালর ঘটনা একটি শুক্লবারেই ঘটেছে, সেই একই শক্রবার, আজ থেকে এক 
হাজার নয় শত পনর বংসর পূর্বে যৌদনে যাঁশুখষ্টের প্রাণ হরণ করা হয়োছল। 
পিতা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো।” 



বিরামহীন ছন্দ 

নয়াদল্লগ, বুধবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : গভর্নমেন্ট এখন যথেন্ট তথ্য 
ও প্রমাণ পেয়েছেন যে, শুধু মহাত্মাকে নয়, অন্যান্য বাঁশল্ট জাতীয় নেতাদেরও প্রাণ- 
নাশের একটা গোপন ষড়যন্ত করা হয়েছে। গান্ধীর প্রাণনাশ কোন ব্যান্তর আকাস্মক 
উত্তেজনার বশে অন্যান্ঠত ব্যাপার নয়; সুপাঁরকাজ্পত ব্যাপার। একই ষড়যল্কারীর 
দল গান্ধী এবং অন্যান্য জাতীয় নেতাদের হত্যা করার পাঁরকজ্পনা করেছে। 
গভনমেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, হিংসামূলক কর্মপন্থার সমর্থক কোন 
রাজনোৌতিক দলকে আর দল হিসাবে থাকতে দেওয়া হবে না এবং সামারক পদ্ধাততে 
কোন রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানকে আর স্বেচ্ছাসৈন্য গঠন করতেও দেওয়া হবে না। 

রাষ্দ্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। এই সঙ্ঘের 
বহঃসংখ্যক ব্যন্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। আমি আজ রাষ্দ্রীয় স্বয়ংসেবক 
দলের পান্রকা ণদ অর্গানাইজার-এ লিখিত অদ্ভুত একট প্রবন্ধ পাঠ করলাম। এ 
প্রবন্ধে যে মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তার পারিচয় জানতে পেলে রোজেনবার্গের মনও 
নতুন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠত। আট বছর বয়সের শু থেকে আরম্ভ ক'রে 
ষাট বছর বয়স্ক বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুর মনে এক 'নব্য-সংস্কীত'র বাঁজ বপনের 
পরিকল্পনার কথা এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দু সংস্কতি ও এ্রাতহ্যে 
প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা চাই এবং হিন্দু পিতা-মাতার সন্তান হওয়া চাই_-তা'হলেই 
যে-কোন ব্যান্ত এই নব্য-সংস্কৃতিবাদী সঙ্ঘের সদস্য হতে পারবে। প্রবন্ধের 
লেখক বলছেন--আমাদের এই সঙ্ঘ এখন হমালয়ের মতো বিরাট এবং সমুদ্রের মতো 
বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। প্রবন্ধের লেখক এই সঙ্ঘের বিরাটত্বের পারিচয় আরও 
ভালভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে, যাঁদ সঙ্ঘের আর কোন নতুন শাখা স্থাপিত 
না'ও হয়, তবুও বর্তমানে যতগুলি শাখা আছে শুধু সেগীলকেই মান্র একবার 
ক'রে ঘুরে দেখতে হলে একজনের পণচশ বছর সময় লাগবে। প্রবন্ধলেখকের এই 
ীন্ত অবশ্য অত্যান্ত মান্। লেখক তাঁর সাধের কল্পনার কথাই বাগাড়ম্বর ক'রে প্রচার 
করেছেন। বাস্তবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দল এমন বিরাট একটা বস্তু মোটেই নয়। 
যাই হোক, গভর্নমেন্ট এই সঙ্ঘকে শুধু পনাঁষদ্ধ করেছেন। কিন্তু কোন সঙ্ঘকে 
নাষদ্ধ করা এক ব্যাপার এবং ভেঙে দেওয়া আর এক ব্যাপার । 

লয়াদিল্পেশ, বৃহষ্পতিবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : শ্রোয়েডার্স ব্যাঙ্কিং 
গ্রুপ অব নিউ ইয়কের ভাইস-প্রোসডেন্ট নরবার্ট বোগড্যান 'দিল্লশতে এসেছেন। 
ভারত ও পাকিস্থানের অর্থনোতিক শান্ত ও যোগ্যতা এবং আর্ক ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে 
তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বোগড্যান দুই দেশেই ঘুূরছেন। করাচাঁতে 'জিন্নার সঙ্গে 
বোগড্যানের সাক্ষাং হয়েছিল। বোগড্যান বললেন যে, 'জন্নার কাছ থেকে যতটা 
সাহু মনোভাবের পরিচয় পাবেন বলে তান মনে করোছলেন, কার্যত তার চেয়ে 
বোঁশই পেয়েছেন। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে 'জন্না অবশ্য অত্যন্ত বিচাঁলত এবং 
ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন। গান্ধীর সম্বন্ধে জিন্না কিছু কিছ; বললেন। গান্ধীর মৃত্যুতে 
জল্লা তাঁর প্রচারিত বাণীতে গান্ধীর ব্যান্তত্ব ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন, তার চেয়ে অনেক বোশ উদার আভমত 'তিনি বোগড্যানের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে 

* ১৮ 
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প্রকাশ করলেন। বোগড্যানের কাছে জন্বা বলেছেন- গাম্ধবর মৃত্যুতে মূলমানদের 
খুবই ক্ষত হয়েছে। 'জন্না বললেন যে, ভারতের দায়িত্বশীল ক্ষমতার পদে 
প্রীতান্ঠত কতিপয় ব্যান্তর মনোভাব সম্বন্ধে তান বিরুদ্ধ মন্তব্য ক'রে থাকেন, এ 
অখ্যাত তাঁর আছে। পাকিস্থানের আর্থক ও রাজনৈতিক ধ্বংস সাধনের জন্য এই 
সব ভারতীয় নেতা নানারকম মতলব ও পাঁরকজ্পনা করছেন, 'জন্নার এই উীন্তত 
সম্বন্ধে স্বয়ং জন্নাই মন্তব্য ক'রে বললেন যে,_এ“দের সম্বন্ধে আমার সন্দেহ না 
হয় প্রত্যাহার ক'রেই নিলাম। স-স্পন্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ আভযোগ হতে 
দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতাদের আম রেহাই দিতে রাজ আঁছ। কিন্তু আসল প্রশ্ন 
হলো, অন্যান্য চরমপল্থী নেতা ও দলগুলির ক্রিয়াকলাপ। এরাই সমস্ত (অশান্তির 
আসল কারণ,। বোগড্যান লক্ষ্য করেছেন যে, গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের প্র ভারত 
গভন“মেন্ট যেভাবে চরমপন্থী দলগ্যালর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তাতে ভারত 
গভনমেন্টের সম্পর্কে জিন্নার মনের ভাবও একট ভাল হয়েছে। 

একজন 'চরমপল্থী'র মনোভাব ও আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যে, গত কয়েকাঁদনের 
ঘটনাকে 'তিনি তাঁর পক্ষে খুবই একটা সুযোগের ব্যাপার বলে বোধ করেছেন। হীন 
হলেন সোস্যালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। কংগ্রেস হলেন একটি প্রবীণ রাজনোতিক 
দল এবং কংগ্রেসের প্রধান সংগ্রামও জয়যুন্ত হয়েছে। সুতরাং আগামী পাঁচ 
বংসরের মধ্যে একটি গণতল্ত্রসম্মত সোস্যাঁলিম্ট আন্দোলনের পক্ষে শান্তশালী জন- 
সমর্থন জাগ্রত ক'রে তোলার সাফল্যময় সম্ভাবনা রয়েছে। গান্ধীর মৃত্যুতে এখন 
সোস্যাঁলম্টদের সম্মুখে দুশট পথ দেখা দিয়েছে, এর মধ্যে যেকোন একটি পথ 
গ্রহণ করতে পারলে তাঁরা লাভবান হবেন। একটি পথ হলো, খোলাখুলি ও প্রত্যক্ষ- 
ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। আর একি পথ, কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষে এসে 
কংগ্রেসকে ভিতর থেকেই দখল করা। একাঁট সাংবাঁদক সম্মেলনও আহবান করেছেন 
জয়প্রকাশ, কিন্তু সম্মেলনে তান যা বললেন তাতে এ দুই পথের কোনটিরই 
গ্রহণের ইচ্ছার হীঞ্গত পাওয়া গেল না। তিনি এঁক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন, 
কন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেলের 'নিন্দাও করলেন। এর ফল এই হবে যে, নেহরর সঙ্গেও 
সোস্যালিষ্টদের কোন মিল ও আপোষ প্রায় একটা অসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। 

কিংসাঁল মার্টন বললেন যে, গতকাল জয়প্রকাশের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা 
হয়েছে। কিন্তু হতাশ হয়েছেন মাঁটন। গান্ধীর মৃত্যুতে জয়প্রকাশের মন যাঁদও 
এখনো বেদনাভিভূত ও ম্য়মান হয়ে রয়েছে, তবুও এইটুকু বোঝা গেল যে, 
রাজনোতিক প্রীতষ্ঠা অর্জনের প্রয়াসে যে পাঁরমাণ মানাঁসক দূঢ়তার প্রয়োজন, সে 
পাঁরমাণ দৃঢ়তা তাঁর নেই। এই ভ্রুটি যেমন বহ সাঁদচ্ছাসম্পন্ন সোস্যাল ডেমোক্ল্যাটের 
মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, জয়প্রকাশের মধ্যেও তেমাঁন দেখা গেল। তাঁর সমর্থক ও 
অনুগামীদের ইচ্ছাটা কি, অথবা মাল্পসভায় যোগদান করাই এখন তাঁর লক্ষ্য 
হওয়া উচিত কি না, এই কট প্রশ্ন সম্বন্ধে জয়প্রকাশের অদ্ভুত একটা ওঁদাসীন্য ও 
এঁড়য়ে যাবার চেস্টার ভাব লক্ষ্য করেছেন মার্টন। 

ময়াদিল্লশ, শনিবার, এই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : বিখ্যাত জি 'ড বিড়লা আজ 
তাঁর ভবনে আমাকে ভোজনে যোগদান করতে নিমন্ণ করেছেন। সেই বিড়লা 
ভবনে আবার যেতে হলো। ভবনে ঢুকবার সময় আমি মনের ভিতর অদ্ভুত একটা 
ভয়-ভয় ভাব অনুভব করাছলাম। সেই সন্ধ্যার হত্যাকান্ডের পর আর আমি এই 
ভবনে আপ্দীন। হাজার হাজার লোকের মনের বেদনায় ব্যাকল ও আস্থর সেই 
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সন্ধ্যার কয়েকটি ঘণ্টার যে দৃশ্য এখানে দেখা দিয়েছিল, তার সাক্ষ্য হিসাবে এখন 
১এ্লাধ্ঞরপড়ে রয়েছে দাঁড় দিয়ে ঘেরা এক খণ্ড ভাঁম, নিহত মহাত্মা ঠিক যেখানে 
রা পা একটি স্মাতিফলক এখানে স্থাঁপত হবে। এই 
ভূমিখশ্ডের উপর থেকে ঘাসের চাপড়া সেই সন্ধ্যাতেই তুলে নিয়েছে সেই শ্রেণীর 
লোক, যারা সম্মুখে মহাত্মার মৃত্যুর মতো একটা শোকাবহ ঘটনার মধ্যেও এঁতিহাঁসিক 
স্মারক চিহ সংগ্রহের উৎসাহ বর্জন করতে পারোনি। 

বড়লা হলেন একাধারে শিল্পপাঁত, সংবাদপন্রের মালিক, দানশীল, সেবা- 
কর্মোৎসাহশী এবং রাজনোতিক পৃন্ঞপোষক। ব্যান্তগত জীবনে তাঁর মধ্যে বিলাসতার 
কোন আড়ম্বর দেখা যায় না। বাজ পাখীর মতো তাঁর মুখের গড়ন, যেন একজন 
ভারতীয় শার্লক হোমৃসা। আমার ধারণা, এই 'বখ্যাত 'ডিটেকাঁটভের মতোই 
বিড়লারও প্রখর বাস্তবদর্শিতার ক্ষমতা আছে। 'বিড়লা ভবনের এই ভোজসভায় 
উপাস্থত ছিলেন অর্থমল্লী চেষ্ট, জয়পুরের সুযোগ্য দেওয়ান কৃষমাচারণী, মেটা 
নামক জনৈক ব্যবসায়ী ধানক এবং নিউজ ক্লনিকলের সংবাদদাতা নরম্যান ক্রিফ। 

যতক্ষণ ভোজন চললো, ততক্ষণ ব্যবসায়ের বিষয়ই আলোচিত হলো । ফাইন্যান্স 
তথা অর্থ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও সমস্যার বিষয়। পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে পণ্য- 
বিনিময়ের ব্যবস্থা ও চুন্তর ভাবষ্যং সম্পর্কে নানা 'িষয়।. আলোচনার মধ্যে বহু 
পারমাণ তূলা, পাট ও খাদ্যশস্য কখনো বা রপ্তানি ক'রে ফেলা হলো, কখনো বা 
আটক ক'রে রাখা হলো। আমার মনে পড়ল, মান্ন সাত দিন আগে ঠিক এই স্থানেই 
কি ব্যাপার হয়ে 'গয়েছে এবং মানুষের মনের বেদনার কোন্ রূপ ঠিক এই ঘরগালর 
মধ্যেই সমবেত জনতার চোখেমুখে দেখোছলাম! সেই দৃশ্যের তুলনায় ি অদ্ভুত 
এবং কত বিপরীত আজকের এই অর্থকরী দালালী গবেষণার দৃশ্য! 

নয়াদল্লশী, বৃহ্পাঁতিবার, ১২ই ফেব্রুয়ারশ, ১৯৪৮ সাল : আজ লক্ষ লক্ষ লোক 
মহাত্সার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি অনুষ্ঠান পালন করেছে । ভারতের সকল 
পৃণ্যতোয়া নদী এবং সমুদ্রের জলে মহাত্মার দেহভস্ম বিসন করা হয়েছে। প্রধান 
অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে ভ্রিবেণী সঙ্গমে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং পৌরাণিক 
সরস্বতনর ধারা এক প্রবাহে মিলিত হয়েছে। 

আজ সকালে দিল্লীতে মাউশ্টব্যাটেন ও তাঁর স্টাফ ক্যাথদ্রাল চার্চ অব 
 িডেমসনে উপাস্থত থেকে গান্ধীর স্মরণে এক প্রার্থনার অনূম্ঠানে যোগদান 
করোছলেন। ভারতীয় খ্টান মাথাইও এই অনুষ্ঠানে উপাঁস্থত থেকে ধর্মবাণী 
পান্ঠ করলেন। “লণড কাইন্ডলি লাইট”, “আযাবাইড উইথ মি” এবং “হোয়েন আই 
সার্ভে দি ওয়ান্দ্রাস ক্রস” গান্ধীর "প্রিয় এই 'তিনাট প্রার্থনা-সঙ্গীত সমবেত জনতা 
নস্বরে গাইলেন। চার্চের এই অনুষ্ঠানে উপাঁস্থত প্রতোক নরনারী যে গভশর 
আন্তারকতার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগদান করলেন, তাই দেখে আমি আমার 'ব*বাসের 
এই কথা বলতে পাঁর যে, এই আন্তরিকতা মহাআারই আশীীর্বাদে ধন্য হবার যোগ্য ।. 

গান্ধী-স্মরণের শেষ অনুষ্ঠান মাউন্টব্যাটেন উদ্যাপন করেছেন আজ রানে তাঁর 
'একাঁট বেতার ভাষণে । প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস নেতা গাম্ধীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন 
ক'রে বিবৃতি 'দিয়েছেন। এই বিবৃতির মধ্যে কতগ্লি বিবৃতি আত বিশুদ্ধ 
ইংরেজী গদ্যের এবং ভাষাশিজ্পের বিস্ময়কর নিদর্শন। কতগুলি বিবৃতি আবার 
ধিনছক ভাবোচ্ছবাস ও কথার আড়ুম্বরে ভারান্রান্ত। এই সব বেতার ভাষণে, সংবাদ- 
পত্রের লেখায় এবং 'হন্দ-অভিমতের মধ্যে একটা বিপজ্জনক মনোভাবের লক্ষণও 
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দেখতে পাঁচ্ছ। এই ঘটনার পর যে কাজের জন্য দ্ঢ়সঙ্কল্প হয়ে সকলকে প্রস্তুত 
হতে হবে, সে কাজের কথা উল্লেখ অথবা সে সম্বন্ধে সচেতনতার পাঁরচয় পাওয়া 
যাচ্ছে না। অনেকেই বরং একটা অসহায় অবস্থার দোহাই 'দয়ে শুধু আত্ম-করুণার 
আবেগে নিজেদের 'নাক্কয়তাকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন ক'রে চলেছেন। 

ভারতের প্রকৃত রাজনৌতক আদর্শ সম্বন্ধেই মাউণ্টব্যাটেন এখন বিশেষভাবে 
চিন্তা করছেন। ভারতের লক্ষ্য হলো, ধর্মীনরপেক্ষ ও প্রগাঁতশীল গণতল্ল ॥ 
০০২8৯০৯১৬৬৬ 
জন্য সকলের পক্ষে প্রস্তুত হবার 'বশেষ প্রয়োজন দেখা 'দিয়েছে। 
মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আমাদের অনেক আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। ৯ 
অগ্রসর হতে হলে গভরন্নমেশ্টকে কোন্ পল্থা অনুসরণ ক'রে চলতে হবে, সে ধ 
একটা খসড়া রচনার ভার আমার উপর দেওয়া হয়োছল। সে খসড়া আম 'রচনা 
ক'রে ফেলেছি। কিন্তু আমার রচিত খসড়ার মধ্যে উীল্লাখত প্রস্তাবগ্াল একটু 
বেশি উৎসাহের ঝোঁকে মাত্রা ছাঁড়য়ে গিয়েছিল। মাউণ্টব্যাটেন এই খসড়ার শব্দালগ্কার 
কিছুটা কমিয়ে দিলেন। তা ছাড়া খসড়ার বন্তব্যও অনেক সংক্ষিপ্ত ক'রে দিলেন। 

মাউন্টব্যাটেন তাঁর ভাষণে গান্ধীকে তাঁর সুহৃদ বলে উল্লেখ করেছেন। সভ্য 
জগতের প্রত্যেক দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ গান্ধীর মৃত্যুতে যে বস্তুত স্বজনাবয়োগের 
বেদনা অনুভব করেছে, সে কথাও উল্লেখ করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। ধর্মের নামে 
উন্মত্ত মনোভাবের প্রাতরোধে গান্ধীর এই আত্মোৎসর্গের তাৎপর্য উপলাব্ধ করার 
জন্য 'তাঁন সকলের প্রাতি আবেদন জানয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন এই আশা প্রকাশ 
করেছেন যে, মহাত্মার প্রাণহরণের এই ঘটনার আঘাতে ব্যথত দেশের মানূষ সকল 
প্রকার ভেদবাদের অবসান ঘটাবার জন্য প্রস্তুত হবেন। এই পন্থাই হলো গান্ধীর 
আদর্শ অনুসরণ করার এবং ভারতকে তার জাতীয় মাহমার উত্তরাধিকারে পূর্ণ 
প্রাতাষ্ঠত করার একমান্র পন্থা । 

নয়াদিল্পশ, শনিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ আমরা 'সিংহলের 
স্বাধীনতা অনুষ্ানে যোগদান করলাম। সংহলও ডোমিনিয়ন স্টেটাস লাভ 
করেছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশে জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় যেভাবে নানারকম অশান্তি, 
গৃহযুদ্ধ ও হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপে বিব্রত হয়েছে, 'সংহলে তা হয়নি। 'সংহলের 
কাছে স্বাধীনতা এসেছে স্বচ্ছন্দে ও সহজে । স্বর্ণবর্ণ সিংহের প্রাতিকীত চিহিতি 
সংহলের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন 'দিল্পশীতে 'সংহলীয় বিশেষ প্রাতনিধি 
মিঃ 'ড সিলভা । অননজ্গানে মাউশ্টব্যাটেন এবং নেহরু বন্তুতা করলেন। নেহরু 
যেন একাট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে স্বচ্ছন্দচন্তে উপাস্থত হয়েছেন, নেহরুর মনের ভাব 
দেখে তাই মনে হচ্ছিল। নেহরু তাঁর বন্তৃতায় সিংহলকে সেই ভারতীয় নামে 'লঙুকা” 
বলেই সম্বোধন করলেন এবং লঙ্কার সঙ্গে ভারতভূমির ধর্ম ইীতহাস ও সংস্কাতির 
প্রাচীন অক্তরঞ্গতা ও সম্পকের কথা বললেন। 

পতাকা উত্তোলনের পর সিংহলী চা পরিবেশন করা হলো। নেহর্কে দেখে 
বুঝতে পারাছ, তাঁর মন এখন শোকের প্রথম আঘাত এবং দেশব্যাপী বিধাদের প্রকোপ 
থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে আরমুভ করেছে। চায়ের আসরে নেহরু আমাদের কাছে এগিয়ে 
এসে বসলেন। 'সিংহলণ চায়ের স্বাদূতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা আরম্ভ করতেই 
নেহরুও চায়ের প্রসঙ্গে নানা গল্প বলতে আরম্ভ করলেন। নেহরু বললেন, চা তৈরী 
করাও একটা চারুকলা এবং এ চারুকলার চর্চায় যথেম্ট সৌন্দর্যবোধ ও সূরূচির 
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প্রয়োজন আছে। তিনি চীন দেশের চা তৈরণর পদ্ধাতর অনেক প্রশংসা ক'রে বললেন 
, ভোর বেলার শিশির পদ্মপাতা থেকে কুঁড়য়ে নিয়ে সেই শাশরে চায়ের পাতা 

“ভাঁজয়ে "চা' তৈরী করার একটা প্রথা চন দেশে প্রচালিত আছে। 
চায়ের প্রসঙ্গে মনে পড়ল টাস এজেল্সর প্রাতানাধ ওলেগ ওরেস্টভের কথা। 

হান এখনো দিল ীতে রয়েছেন, আর কয়েকাঁদন পরেই সোভয়েট ইউনিয়নে ফিরে 
যাবেন। ইনি সপাঁরবারে পুরাতন 'দল্লীর গরীবদের এক মহল্লায় বাসা নিয়েছেন। 
ইনি কিছাদন দিল্লীর বৈদেশিক সংবাদদাতা সাঁমাতির সেক্রেটাঁর 'ছিলেন। সেই সময় 
আমাদের সঙ্গে এক মধ্যাহ্ভোজনে তিনি উপাস্থত থেকে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর, 
প্রসঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। ভারতের উপর 'ব্রাটশ প্রভাবের দূঢ়ুতা সম্বন্ধে 
তিনি অনেক কথা বললেন এবং তারই প্রমাণ 'হসাবে চায়ের কথা তুললেন । তান 
যেভাবে চা তৈরী করেন, তাই দেখে ভারতখয়েরা 'বাঁস্মত হন। এতে 'বাস্মত ও 
ক্ষুব্ধ হয়েছেন ওরেস্টভ। ওরেস্টভ বললেন যে, আমার চা তৈরীর পদ্ধাত দেখে 
ভারতীয়েরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন_-এ চা খেতে 'করকম লাগছে আপনার £, 

ওরেস্টভ বলেছেন_-খেতে যেরকম লাগে, ঠিক সেই রকমই লাগছে ।, 
ভারতীয়েরা বলেন--কল্তু এভাবে চা তৈরী করা তো নিয়ম নয়। ইংরেজরা 

যে দুধ আর চিন 'মাঁশয়ে চা তৈরী করেন।, 
ভারতীয় রুঁচ ও মনোভাবের উপর প্রবল 'ব্রাটশ প্রভাবের এই প্রমাণের উদাহরণ 

উল্লেখ ক'রে ওরেস্টভ বললেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় সকল 

পড়েছেন। ওরেস্টভ বললেন-“এইখানেই হলো ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদের সব চেয়ে বড় 
জয় ও সাফল্য। একটা বিদেশের উপর থেকে আপনারা সরকারী ক্ষমতা অবশ্য 
স্বেচ্ছায় লিকুইডেট করেছেন, 'কন্তু আপনাদের চন্তা-প্রসেস এবং ব্যবহার-প্যাটার্ণ 
চিরস্থায়ী ক'রেই রেখে গেলেন ।” 

জয়প্রকাশ নারায়ণ এইবার উপযুক্ত জবাব পেয়েছেন। প্যাটেলের সঙ্গে নেহরুর 
মতাঁবরোধের কথা উল্লেখ ক'রে চারাঁদকে যেসব গল্প ছড়ানো হচ্ছিল, সে সম্বন্ধে 
নেহরু তাঁর একট বেতার বন্তৃতায় মন্তব্য ক'রে বলেছেন যে, তান এই ব্যাপারে 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। নেহরু বলেছেন-_“এটা ঠিকই যে, বিগত বহু বংসরের 
মধ্যে বহন বিষয়ে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আমার মতের আমল হয়েছে। বহু সমস্যা 
সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের আঁভমতের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ও অন্যান্য পার্থক্যও 
দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভারতের অন্তত এই সত্যটুকু জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের 
উভয়ের পার্থক্য নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। জনসেবার ক্ষেত্রে যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য 
নেয়ে আমরা কাজ ক'রে চলোছ, সে ক্ষেত্রে সকল প্রধান বিষয়ে আমাদের এঁক্যই 
আমাদের ছোটখাট সকল মতভেদের প্রশ্ন ছাঁপয়ে সব চেয়ে বড় সত্য হয়ে উঠেছে। 
বহু দুরূহ ও মহৎ ভ্রতে এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ কালেরও বেশি সময় আমরা 
দু'জনে পরস্পরের সহযোগী হয়ে কাজ ক'রে এসোছ। আজ আমাদের জাতীয় 
পারণামের এই সঙ্কটের সময় আমরা পরস্পরের বিরোধী হয়ে উঠব, এক কক্পনাও 
করা যেতে পারেঃ জাতির কল্যাণ ও স্বার্থকেই সবচেয়ে বড় ক'রে দেখা ছাড়া 
অন্য কোন স্বার্থকে বড় ক'রে দেখা আমাদের দু'জনের কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। 
এক সম্ভব যে, আজ এতাঁদন পরে আমরা 'ভন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যান্তগত কোন স্বার্থকে 
বড় ক'রে দেখবার মতো ছোট-মনের মানুষ হয়ে যাব ?” 



২৭৮. ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

নেহর-প্যাটেল বিরোধের কাঁহনণ নিয়ে সকল জঙ্গপনা-কল্পনার অবসান 
এখানেই হয়ে যাওয়া উচিত। যাঁরা মনে করেছিলেন যে, ভারত রাষ্ট্রের দুই মহত _ 
প্রধান ব্যান্ত সহযোগণী হবার মতো মহত্তের প্রমাণ দিতে পারবেন না, তাঁরা উপয্দ্ত 
জবাব পেয়ে গিয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের গবেষণা । নেহরু-প্যাটেলের এক্যের 
উপরেই ভারত রাস্ট্রের এক্য ও সংহাতি নির্ভর ক'রে রয়েছে। 

নয়াদল্লশ, মঙ্গলবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : আজ আমাদের স্টাফের 
এক বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীরের দুশ্চন্তাকর পারাষ্থাঁত সম্বন্ধে পর্যালোচনা 
করলেন। রাষ্্রপুঞ্জে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপত হওয়ায় দুই ডোমানয়মের মধ্যে 
অন্তত এখনই যুদ্ধ বাধবার আশঙ্কা দূরে সরে গিয়েছে, কিন্তু আর একাঁটি পদ 
ধরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এই প্রত্যাসম্ন বিপদাটর বাস্তবতা আমরা দিল্লশীতে 
থেকে যত সহজে বুঝতে পারাছি, লন্ডনে বসে ব্রিটিশ গভরন্নমেন্টের পক্ষে অথবা 
লেকসাকসেসে বসে রাম্ত্রপ্রাতনাধগণের পক্ষে ততটা সহজে বোঝা তাঁদের সাধ্য হচ্ছে 
না। যেমন ভারত গভনমেশ্টের মনে তেমান রাজনশীতিক বিষয়ে সচেতন ভারতাণয় 
জনসাধারণের মনে বিশেষ একটা সন্দেহের ধারা ধারে ধীরে প্রবেশ করতে আরম্ভ 
করেছে। ভারত গভনমেণ্ট এবং ভারতীয় জনসাধারণ, উভয়েরই মনের এই সন্দেহ 
একসঙ্গে মিলে বর্তমানের ভারত-ীব্রাটশ সদ্ভাবটুকু 'বিনম্ট করার মতো একটা বড় 
রকমের আঘাত হয়ে দেখা দিতে পারে, এ বিপদের আভাষ আমরা দেখতে পাচ্ছি। 

কাশ্মীরের উপর আক্মণ হয়েছে-_এই হলো ভারতের মূল অভিযোগ। কিন্তু 
রাম্ট্রপনঞ্জ এখনো এই মূল আঁভযোগাটিকেই গ্রহণ করেনান। মূল আভযোগ গ্রহণে 
রাষ্ট্রপুঞ্জের এই বিলম্ব লক্ষ্য করে এখানে লোকের মনের ধারণা একটা ধাঁধার মধ্যে 
পড়েছে, এবং কিছ? বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু সংস্থাগত একটা রীতি রক্ষার 
জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ এই বিলম্ব করছেন, এখানে লোকের মন এরকম কোন কারণ 'ব*বাস 
করতে রাজ নয়। কোন দেশের শান্তি 'বাঘ[ত হবার উপক্লম হলে সেই 'বিঘ/কে 
দূরঈভূত করবার জন্য দায়িত্ব পালনের বিশেষ আদর্শ নিয়েই রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা সাম্ট 
করা হয়েছে । কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতের মূল আঁভযোগ গ্রহণে যেভাবে 
করছেন, তাতে শান্তিকেই 'বাঘ/ত করা হয়েছে এই ধারণাই এখানের লোকের মনে 
ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে ক্ষোভের একটা মূল কারণ হয়ে উঠছে। এই থেকেই সন্দেহ 
বেড়ে উঠছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা হলো আন্তর্জাঁতক ক্ষেত্রে শুধয কয়েকটি 
শান্তমান রাস্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থাঁপত একটি সংস্থা । রাম্ট্রপুঞ্জে 
মাঁক্ণ প্রাতনাধ ওয়ারেন আঁস্টন এবং 'ব্রাটশ প্রাতানীধ নোয়েল বেকার, দু'জনেই 
যে আঁভমত প্রকাশ করেছেন, সেই আঁভমতই প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে এবং 
ভারতীয় সন্দেহে আরও ঘনীভূত হয়ে উঠছে। দুজনেরই বরুদ্ধে নির্লজ্জ 
পাঁকস্থানপ্রশীতর আঁভযোগ বেশ রুূঢ়ুভাবেই প্রকাশ করা হচ্ছে। কেন তাঁরা 
পাঁকিস্থান-দরদী হয়েছেন, তার নানারকম যান্তও দেখানো হচ্ছে, যেগদীল দ:জনের 
কারও সম্মান রক্ষা করছে না। 

রাষটপুঞ্জে ভারতীয় আঁভযোগের সম্পর্কে ইন্গ-মাকিণ মনোভাবের যে পাঁরচয় 
নোয়েল বেকার এবং আঁস্টনের বিবৃতিতে ফুটে উঠেছে তার প্রাতীকরিয়া হয়েছে 
ভারতব্যাপশ। সর্বসাধারণের মন যেন একটা আশাভঙ্গের বেদনায় বিক্ষুত্খ হয়েছো 
এর ম্বাভাবক ফল যা হতে পারে তাই হতেও চলেছে । উঠেছে সোঁভয়েট রাশিয়ার 
কথা । সোঁভয়েট রাশিয়ার ভিটো ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতাকে রাশিয়া ইচ্ছা করলে 

গে 
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ভারতাঁয় দাবীর পক্ষে কাজে লাগাতে পারেন। সোভিয়েট রাশিয়াও তো মধ্যস্থতা 
করতে পারেন, করক্স্জ ভারতের উপর সুবিচার তাঁরা করবেন। সোভয়েট রাশিয়া 
এবং তাঁদের পক্ষতুন্ত রষ্টগলর কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি আশা করা যায়, এই 
ধারণা ভারতীয় জনমতে রুমেই বিস্তার লাভ করছে। 

ভারতীয় জনমতের এই অস্বস্তিকর অবস্থার 'কছুটা অবশ্য আর একটি 
কারণে ঘটেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রাতানাধর অকৃতিত্ব। ভারতীয় দাবীর 'বষয়াট 
তান যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে ভারতীয় বন্তব্য দুর্বল হয়ে গিয়েছে। এক 
সপ্তাহ আগে নেহরু ভারতীয় প্রাতানাঁধকে ফিরে আসতে বলেছেন। আশা করা যাচ্ছে 
যে, রাম্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রাতানাঁধত্ব করার জন্য এইবার অন্য কাউকে পাঠানো হবে। 

আরও বোশ অকৃতিত্বের প্রমাণ 'দয়েছেন ভারত গভরননমেন্টের 'পাবালক 
রিলেশন্স, আমি যতটা আশঙ্কা করেছিলাম তার চেয়েও বোশি। ভারতীয় 
বন্তব্যের তাৎপর্য সর্বদেশের জনসাধারণকে অবাঁহত করাবার কাজে যে পাঁরমাণ জন- 
সংযোগ প্রচেস্টার প্রয়োজন ছিল, ভারত গভনমেণ্ট তা করেনান। এমনই অব্যবস্থা 
যে, আয়ে্গারের বন্তৃতা হয়ে যাবার তিন চার দিন পরে তাঁর বন্তুতার এক একটা বড় 
বড় ও দু্পাচ্য ছোবুড়া ভারতীয় সংবাদপন্রে প্রকাশিত হয়েছে। শেখ আবদল্লার 
কথা, আচরণ ও মনোভাব লেকসাকসেসের উপর কোন ভাল প্রভাব সৃম্টি করতে 
পারোন। রাস্ট্রপুঞ্জের আসরে আবদুল্লার ব্যান্তিত্ব 'বসদৃশই হয়েছে। এর ফলে 
ভারতীয় বন্তব্য যতখানি দূর্বল হয়ে পড়বার কথা, বস্তুত তাই হয়েছে। 

কিন্তু পাঁকস্থানের প্রাতীনাধত্ব করছেন পাঁকিস্থানেরই পররাস্ট্র মল্ী জাফরুল্লা 
খাঁ। রাষ্ট্রপুঞ্জের আসরে প্রচালত তক্করীতিতে একজন যথেস্ট আঁভজ্ঞ ও দক্ষ ব্যাস্ত 
বলেই তান পাঁরাচত। জাফরুল্লার আচরণে যে একটা মোলায়েম ও মৃদু ভাব দেখা 
যায়, ভারতীয় প্রাতিনধির আচরণে তা দেখা যায় না। বরং রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় 
প্রীতাঁনীধকে একটু বেখাপ্পা এবং রুক্ষ বলেই মনে হয়েছে। 
মাউন্টব্যাটেন একট; দুর্ভাবনায় পড়েছেন। মাউন্টব্যাটেন মনে করেছেন, এটাল 

ও নোয়েল বেকার এই বিরোধীয় বিষয়টির একটা দিক ভাল ক'রে বুঝে দেখছেন 
না। বিরোধীয় বিষয়টকে বিবেচনা করার রীতি ও ভঙ্গনর মধ্যে সামান্য একটুও 
অসতর্কতা ঘটলে তার ফলে কয়েক কোট মানুষের মনে কি প্রাতীক্রয়া সৃন্টি করবে, 
সে বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন নন। দুপক্ষের সম্পর্কে একটা সমান বিচার ক'রে 
ফেলবার চেস্টা করতে গিয়ে তাঁরা শুধু সমাধানের সকল কূটনীতিক প্রচেন্টা- 
গুঁলকেই কঠিন ও কল্টসাধ্য ক'রে তুলছেন । আবদুল্লার হাতে রয়েছে কাশ্মীরের 
শাসনভার এবং শুধু ভারতীয় সৈন্য রয়েছে কাশ্মীরে, এই অবস্থার মধ্যে যাঁদ 
1নরাপত্তা পাঁরষদের উদ্যোগেও গণভোট গৃহীত হয়, তবে সেটা কখনই যথার্থ ন্যায়- 
সঙ্গতভাবে গণভোট গ্রহণের ব্যাপার বলে কারও মনে হবে না, এই সত্যটি মেনে 
নিতে ভারত আঁনচ্ছা প্রকাশ করছেন এবং ভারতের এই অনিচ্ছাই বস্তুত সমস্যাকে 
জাঁটল ক'রে তুলেছে_লম্ডন সমস্ত ব্যাপারটাকে এইভাবে বুঝছেন। মাউণ্টব্যাটেন 
মনে করছেন, রাম্ট্রপুঞ্জে ব্রিটিশ প্রাতনিধি ভারত সম্পর্কে একটু কম বিরূপ 
মনোভাবের প্রমাণ দিলেই ভাল করতেন এবং সেটা প্রমাণ করবার পথও 'ছিল। 
সব কাজের আগে পাঁকস্থানকে একটি কাজ করতে হবে, সে কাজ হলো হানাদারদের 
সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা-এই আঁভমত 'ব্রাটশ প্রাতানাধর সমর্থন করাই উাঁচত 
ছিল। আইনত যে গভনমেন্ট কাশ্মীরে প্রাতম্ঠিত রয়েছে, সেই গভর্নমেন্টের 
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আধিকারে হস্তক্ষেপ না করেও গণভোট গ্রহণের সব ব্যবস্থা পারচালনা করা 
সম্ভবপর, এই প্রস্তাবাটও আর একট; সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উাঁচত ছিল। 
মাউন্টব্যাটেনের ধারণা, রাষ্ট্রপুঞ্জে এই বিষয়টিকে যতটা গুরুত্ব ?দয়ে এবং সহানুভূতির 
সঙ্গে বিবেচনা করা উঁচত ছিল, 'ব্রাটশ প্রাতনাধ তা করেননি । 

আজ সকালে এটাঁলর সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেন আমাদের কাছে আলোচনা করলেন। 
এটালর ব্যন্তিত্বের তিনাঁট প্রধানগুণের উল্লেখ ক'রে তিনি প্রশংসা করলেন। প্রথম 
হলো, এটালর চিন্তার সততা, এই গুণ এটালর পূর্ণভাবেই আছে; দ্বিতীয়, 
“লবারেটর' বা ম্বান্তদাতা হিসাবে এটালির মর্যাদা, কারণ পরাধীন জাতিকে আত্ম- 
শাসনের আধকার তানি দিয়েছেন; তৃতীয়, ভারতের প্রাতি ব্যান্তগ্রতভাবে এটালর 
গভীর মমতা এবং ভারতীয় সকল বিষয় বোঝবার ও জানবার আগ্রহ। মাউপ্টব্যাটেন 
বললেন, এই মূল্যবান গুণগ্াীলর যেন কোনক্রমেই অপচয় না হয় সেই দিকে অবশ্যই 
লক্ষ্য রাখা উঁচত। 

বর্তমানে মাউণ্টব্যাটেন নিয়মতন্ল অনূযারশী যে পদ গ্রহণ ক'রে রয়েছেন, সৈটা 
হলো উপদেষ্টার পদ। তিনি গভনমেণ্টকে বন্ধূুভাবে পরানর্শ দিতে পারেন, তার 
আঁধক কিছ নয়। এই কাজ তাঁর কাছে মাঝে মাঝে বন্ডই ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে 
বোধ হচ্ছে। লন্ডন ও দিল্লীর মধ্যে কোন ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে স্বতন্্রভাবে 
কিছদ করবার ক্ষমতা এবং দাঁয়ত্ব তাঁর নেই। একমান্র ব্রাটশ নৃপাঁতর সঙ্গে তাঁর 
একটা নিয়মতান্িক সম্পকেরি সূত্র রয়েছে এবং ব্রিটিশ নৃপাঁতরও রাজকীয় রীতি 
অনুসারে কমনৃওয়েল্থ্ভুন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রই হলো এক একটি সার্বভৌম স্বতন্্ 
রা্ট্র। এক রাম্ট্রের ব্যাপারে অন্য রা্ট্ের হস্তক্ষেপ করার কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা নেই। 

সংবাদ পেলাম, শিল্পপাঁতদের এক প্রাতীনাঁধদল আজ নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছেন। এ খবরও শুনতে পেলাম যে, শিজপপাঁতিদের সঙ্গে আলোচনা করতে 
গিয়ে নেহরু তাঁর উম্মা দমন করতে পারেনানি। এই প্রাতীনাধদলে জি ডি বিড়লও 
ছিলেন। সোঁদনে তাঁর বাঁড়তে ভোজসভায় তান অর্থনীতি ও ব্যবসায়ক বিষয়ে 
যেসব ব্যবস্থার ও সর্তের কথা বলোছিলেন, নেহরুর সত্গেও আলোচনা করতে এসে 
[তান সেই সব কথারই আবান্ত করেছেন। বিড়লা আভিযোগ করেছেন-__গভর্নমেন্টের 
নাীতর জন্যই ক্যাঁপটাল ভয় পেয়ে পাঁলয়ে যাচ্ছে, ?শল্পোন্নয়নে এাঁগয়ে আসতে . 
পারছে না। নেহরু উত্তর দিয়েছেন__গভনমেন্ট তো আর ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়ান, 
তবে ক্যাপিটালের এত ভাত হবার 'ি কারণ থাকতে পারে ? 

করেছেন। নেহরু তাঁর সরকারী ঘোষণায় বলেছেন যে, শিল্পপাঁতদের সঙ্গে 
আলোচনা ক'রে গভনমেন্ট যেসব বিষয় বুঝেছেন, অর্থনোৌতক পাঁলাঁস নির্পণের 
সময় গভর্নমেন্ট সেসব 'বিষয় বিবেচনা করবেন। 

নেহরু যাঁদও ব্যান্তগতভাবে সোস্যালজমের সমর্থনে আঁভমত প্রকাশ ক'রে 
থাকেন, কিন্তু তানি এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বস্তুত শিশ্র-অর্থনীতির সমর্থন করছেন, 
যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাঁশ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ও 
প্রগাতশশল একটা উৎপাদন ব্যবস্থা ধনতাল্ল্রক পদ্ধাঁততেও চাঁলত হতে পারে। 

নয্মাদিল্লশ, রবিবার, ই২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : ওয়াল্টার মঙ্কটন হায়দরা- 
বাদে এক সপ্তাহ থেকে আজ দিল্লী এসে পেশছেছেন। আমরা আগেই জানতাম যে, 
মঙ্কটন হায়দরাবাদে এসে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝ নিজামের, সঙ্গে সাক্ষাৎ 



বিরামহনন দ্বন্দ্ব ২৮১ 

করবেন। মাউন্টব্যাটেন পৃবেই 'নিজামকে এক পন্রে জানয়ে 'দয়েছিলেন যে, নিজাম 
যেন মণ্কটনের এই সাক্ষাতের সুযোগে ভারতের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনশত 
হবার উপায় সম্বন্ধে ভাল ক'রে আলোচনা করেন। মাউশ্টব্যাটেনের এই পন্রের 
উত্তরে নিজাম তখাঁন জানয়ে ?দলেন যে, 'তাঁন মঙ্কটনের সঙ্গে এাবষয়ে আলোচনা 
করতে রাজ আছেন। নিজামের পন্র পেয়ে আমরা একট; 'বাস্মিতও হয়োছিলাম, কারণ 
কিছাঁদন থেকে নিজাম মাউন্টব্যাটেনের সম্বন্ধে লোকের কাছে যেসব কথা 
বলছিলেন, সেগঁল মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় নয়। নিজাম 
লোকের কাছে বলেছেন যে, মাউন্টব্যাটেন হায়দরাবাদের বন্ধ মোটেই নন, মাউন্ট- 
ব্যাটেনের কোন ক্ষমতাই নেই এবং ভাঁবষ্যতের আলোচনার ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন 
কোন সাহায্য করলেই বা কি এবং না করলেই বা কিঃ কিন্তু এই 'চাঁঠিতে জাম 
[িখেছেন_ “আম আশা কার, ইংলশ্ডের রাজবংশোদ্ভব মাউন্টব্যাটেন অবশ্যই 
হায়দরাবাদ ও ভারতের স্থায়শ সম্পর্কের ব্যবস্থা উদ্ভাবনের আলোচনায় হায়দরা- 
বাদূকে তাঁর সৈই অমূল্য সাহায্য দিয়ে অনুগৃহনত করবেন, যে সাহায্য হায়দরাবাদের 
মতো রাল্ট্রেরই প্রাপ্য । পাঁথবীর কাছে হায়দরাবাদ বর্তমানে যে উচ্চ-মর্যাদা উপভোগ 
করছে, সেই মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রেই ভারত-হায়দরাবাদ সম্পক প্রাতন্ঠার 
আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন সাহায্য করবেন বলে আমি আশা করি।” এটা লক্ষ্য করার 
[বিষয় যে, নিজাম প্রত্যেক পন্রে মাউন্টব্যাটেনের নামের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডের 
রাজবংশের দোহাই 'দয়ে থাকেন, যেন রাজবংশের মানুষ বলেই হায়দরাবাদের সঙ্গে 
আলোচনা করবার একটা াবশেষ মর্যাদাগত আধকার মাউশ্টব্যাটেনের আছে। 

স্থতাবস্থা চুন্তি স্বাক্ষারত হবার পর মান একটা মাস একরকম ভালভাবেই 
কেটে গিয়েছে, কোন গোলমাল দেখা দেয়ান। ?কন্তু নতুন বংসর আরম্ভ হতেই এমন 
'একটা ঘটনা ঘটে গেল, যাতে বোঝা গেল যে, এই শান্তিপূর্ণ 'স্থতাবস্থা একটা 
বাইরের আবরণ মান্র, ভিতরে সবই আঁস্থর। ভারত গভরন্নমেন্টের নবানযন্ত এজেণ্ট- 
জেনারেল কে এম মুন্সী হায়দরাবাদে কোথায় থাকবেন £ এই সামান্য একটা প্রশ্নও 
একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যে ভবনে মুল্পী থাকবেন বলে পূর্বে ব্যবস্থা 
করা হয়োছল, নিজাম গভনমেন্ট জানালেন যে, সেই ভবনকে এখনো মুন্সীর জন্য 
ছেড়ে দেবার মতো ব্যবস্থা তাঁরা করে উঠতে পারেননি। আরও এগার 'দন পরে 
মহন্সীর জন্য বাঁড়র ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন বলে নিজাম গভনমেন্ট জানালেন। 
এই অবস্থায় ভারত গভনমেন্ট প্রস্তাব করলেন যে, এই এগার দন মুল্সী হায়দরা- 
বাদের রোসডোন্স ভবনে থাকবেন, কারণ এই ভবনাঁট খাল পড়ে রয়েছে। নিজাম 
প্রাতবাদ করলেন । ব্রিটিশ রোঁসিডেণ্ট পূর্বে যে ভবনে থাকতেন, সেই ভবনে ভারতীয় 
এজেণ্ট-জেনারেল মুল্সী থাকবেন, এই প্রস্তাবের মধ্যে নিজাম ভারতের একটা আঁভ- 
সান্ধর হীঙ্গত দেখতে পেলেন। নিজামের ধারণা হলো যে, এই প্রস্তাব বস্তুত 
প্রকারান্তরে ও তলে তলে হায়দরাবাদের উপর সেই আঁধরাজক ক্ষমতা প্রাতচ্ঠিত 
করবারই একটা আয়োজন। নিজামের প্রতিবাদের একটা উত্তরও 'দয়ে দলেন ভারত 
গাভনমেন্ট। নিজামকে স্পম্টভাবেই ভারত গভনমেণ্ট জানিয়ে দিলেন যে, যাঁদ মুন্সীকে 
'এখন হায়দরাবাদে থাকার জন্য উপযদুস্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা নিজাম না ক'রে দেন, তবে 
শুধু মুন্সীই নয়, কোন ব্যান্তই এজেন্ট-জেনারেল হয়ে হায়দরাবাদে আর যাবেন না। 

এই অবস্থায় মাউন্টব্যাটেনই মাঝখানে পড়ে একটা মীমাংসা ক'রে 'দলেন। 
খুনজামের সুঞ্গে অনেক চিত্তি ও টেলিগ্রাম বিনিময় করার পর মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে 
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নরম করতে পারলেন। মুল্সীর বাসভবনের সমস্যা মিটে গেল এবং &ই জানয়ার 
তারিখে মুন্সী হায়দরাবাদে গিয়ে তাঁর নতুন কার্যভার গ্রহণ করলেন। 

জানুয্লারী মাসের শেষাঁদকে আবার এমন কতগুলি ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল 

উঠলেন। হায়দরাবাদের সীমানা অণ্চলে উপদ্ববের ঘটনার সংখ্যা িপজ্জনকভাবেই 
বৃদ্ধি পেয়ে চললো। হায়দরাবাদ গভরননমেন্ট কতগ্যাল বিশেষ শ্রেণীর খাঁনজ ও 
ধাতু ভারতে চালান নাঁষদ্ধ ক'রে দিলেন । এর পরেও একটা কাণ্ড করলেন জাম 
গভনমেশ্ট। হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে ভারতীয় মদ্রা ও নোট নিষিদ্ধ ক'রে 
দিলেন। এখানেই শেষ নয়, ভারত গভনমেন্টকে সবচেয়ে বোশ ক্ষত্থ ক'রে। তুলতে 
পারে, এমনই আর একাঁট কাণ্ড করলেন নিজাম গ্ভর্নমেন্ট। হায়দরাবাদ পাকিঈ্থানকে 
বিশ কোটি টাকা খণ দয়েছেন বলে একটি ঘোষণাও ক'রে দিলেন জাম গভন“মেন্ট ৷, 

কিন্তু কি ক'রে, কিভাবে এবং কোন্ সময়ে নিজাম গভর্নমেন্ট এই খণ পাঁক- 
স্থানকে দিলেন ? সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যপূর্ণ। মাউণ্টব্যাটেন এ রহস্য সম্বৃন্ধে 
াবশেষভাবেই অনুসন্ধান করলেন। অনুসন্ধানের ফলে যেসব তথ্য জানতে পেলেন 
মাউন্টব্যাটেন, তাতে এই সিদ্ধান্ত না ক'রে পারা যায় না যে, হায়দরাবাদের বর্তমান 
অর্থমন্ত্রী মোইন নওয়াজ জঙ্গ যেসময়ে নিজাম ডোলগেশনের নেতা হয়ে ভারতের 
সঙ্গে স্থিতাবস্থা চুন্তি সম্বন্ধে আলোচনা করাছলেন, ঠিক সেই সময়েই পাঁকিস্থানকে 
ধণদানের এই ব্যবস্থাঁটও নিজাম গভর্নমেন্ট করোছলেন। এর মধ্যে আরও একটা 
ব্যপার লক্ষ্য করবার আছে। পাকিস্থানের প্রাপ্য পণ্ান্ন কোট টাকা পাঁকিস্থানকে 
প্রদান করা স্থাঁগত করা হবে কি না, ভারত গভন“মেন্ট যখন এই িষয়াট 'ববেচনা 
করাঁছলেন, ঠিক সেই সময়েই পাঁকস্থানকে এই বিপুল অর্থ খণ 'হসাবে প্রদান 
করবার 'সদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা ক'রে ফেলোছলেন নিজাম গভনমেন্ট। একাঁদকে গোপনে 
এইসব ব্যাপার ক'রে নিজাম গভরনমেন্ট আর একাদকে এবং প্রকাশ্যে ভারতেরই 
বিরুদ্ধে এই আঁভযোগ ঘোষণা করলেন যে, ভারত গভনমেণ্ট হায়দরাবাদকে অর্থ- 
নৈতিক অবরোধের দ্বারা বিব্রত করতে আরম্ভ করেছেন। 

প্রধানমল্ল মীর লায়েক আল মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম দেখা করেন। মাউন্টব্যাটেন 
স্পম্ট ভাষাতেই লায়েক আলিকে জানিয়ে দলেন যে, হায়দরাবাদ গভনমেন্টের এ 
চালচলন আর বেশাদন চলতে পারে না। চালচলন বদলাতে হবে এবং বন্ধৃত্বপূর্ণ 
মনোভাব নিয়ে ভারতের সঙ্গে আচরণের নশীর্ত গ্রহণ করতে হবে। 

বাইরে থেকে দেখতে এবং কথাবার্তায় লায়েক আলিকে একজন সাদাসিধা 
স্বভাবের বলেই মনে হবে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের বুঝতে এবং দেখতে একটুও 
দের হয়নি যে, লায়েক আঁলর এই বাইরের সাদাঁসধা আচরণের আড়ালে 
খাঁটি একট ইন্তেহাদী প্রকীতি গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ধর্মের নাম ক'রে হিংসা ও, 
প্রমন্ততা এবং তার সঙ্গে ধূর্ততা- এই হলো ইন্তেহাদী চরিত্রের বৌশল্ট্য। লায়েক 
আলির চারন্রেও এই বোঁশিল্ট্যের যথেষ্ট প্রমাণ পেলেন মাউন্টব্যাটেন। লায়েক আলিকে 
এত স্পম্ট ভাষায় বন্তব্য বলে দেবার পরেও মাউশ্টব্যাটেনের মনে অবশ্য এই সন্দেহ 
রয়েই গেল যে, এসব কথা লায়েক আলির মনে আদৌ কোন রেখাপাত করেছে 'ি 
না? এখন ভাবষ্যতের অনেকখাঁন নির্ভর করছে মঞ্কটনের উপর। মঙ্কটন যাঁদ 
নিজামকে বুঝিয়ে উঠতে পারেন যে, এখন ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার নশীত গ্রহণ: 



বিরামহীন দ্বন্দ্ব ২৮৩. 

ক'রেই নিজামের চলা কর্তব্য এবং এঁদকে মাউণ্টব্যাটেন যাঁদ প্যাটেল ও ভারত 
গভনমেন্টকে বুঝিয়ে উঠতে পারেন যে, ধৈর্য না হারিয়ে শেষপর্যন্ত আলোচনার 
পথেই একটা নিম্পান্তর জন্য চেস্টা ক'রে যাওয়া উাঁচিত, তবেই বৃহত্তর সঙ্কট পাঁরহার 
করা সম্ভবপর হতে পারে। 

নয়াদল্লশ, সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : মাউন্টব্যাটেনের স্টাফের 
আলোচনাসভায় আজ সকালে ওয়াল্টার মঙ্কটন এবং ভি পি মেনন দুজনেই 
উপস্থিত ছিলেন। নাঁদর্ট বিষয়সূচীর সামা ছাঁড়য়ে আমাদের আলোচনা অন্যান্য 
বিষয় এবং প্রসঞ্গের মধ্যে এসে পড়ল। কাশ্মীরের রাম্ট্রভান্তর ব্যাপার নিয়ে 
অতঈতের ঘটনাবলী আমরা আলোচনা করলাম। তা ছাড়া, কমনওয়েলথের নাগারক 
আঁধকার ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। মঞ্ফটন বললেন, সাঁত্য কথা 
বলতে গেলে এই উপ-মহাদেশের বাইরে কাশ্মীরের সমস্যাটা কেউ বুঝতে পারছে 
না। ভি প মেনন বললেন, পাকিস্থানের পক্ষ থেকে নিশৃতার দেশীয় রাজ্যের রা্টু- 
ভীন্তর বিষয়ে ভারতের উদ্ভাঁবত ও গৃহীত বর্তমান ননীততে সম্মত জানয়েছিলেন 
বস্তুত ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই। মেনন আরও বললেন, পাকিস্থানের মল্নীরা পরে 
একথা স্বীকার করেছেন যে, জ্নাগড়ের পাঁকস্থানভুক্তির ঘোষণা মেনে নেওয়ায় তাঁদের 
পক্ষে বস্তুত তাঁদেরই পূর্ঘোষত সম্মাত ও প্রাতশ্রাতির বিরুদ্ধকার্য হয়েছে। 
গত জুলাই মাসে কাক কোশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী) যখন দিল্লীতে এসেছিলেন, তখন 
প্যাটেলের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন। প্যাটেল কাককে বলোছলেন যে, কা*্মীর- 
বাসীর ইচ্ছার 'বরুদ্ধে কাশ্মীর কোন রাষ্ট্রে যোগদান করুক, এটা তান চান না। 
মাউন্টব্যাটেনেরই সৌজন্যে এই সময় 'জন্নার সঙ্গে কাকের সাক্ষাৎ হয়। 

গর্ভন ওয়াকারের সঙ্গে আমার পাঁরচয় অনেকাঁদনের। ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে 
আম যখন প্রাকৃ-স্নাতক ছান্র তখন সেখানে তরুণ অধ্যাপক গর্ডন ওয়াকারের সঙ্গে 
আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তান হীতহাস পড়াতেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর 
ঘটনা-জটল ইওরোপীয় ইতিহাসের তাৎপর্য বুঝতে 'তানই আমাকে সাহায্য 
করোছলেন। আমার 'বি*বাস, রাজকার্ষের যে কোন উচ্চ পদে নিযযন্ত হয়ে দায়ত্বপূর্ণ 
কার্যভার গ্রহণের উপযযন্ত সকল গুণ তাঁর আছে। তত্বজ্ঞ পাঁণ্ডতের মতোই তাঁর 
মননশীন্ত স্বচ্ছন্দ ও পরিচ্ছন্ন । তাঁর ব্যান্তিত্বে একটা বাঁলষ্ঠ আকর্ষণ-শান্ত আছে। 
কোন বিষয়ে ব্যবস্থা নির্ধারণ করবার উপযোগণ প্রাতভাও তাঁর যথেন্টই আছে। 
লেবর দলের তরুণ বয়স্ক চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনিও একজন, এটালর মতোই তাঁর 
রাজনোতিক 'চন্তা ও দ্াম্টভঙ্গীীর মধ্যে ফেবিয়ান মৃদূতা আছে। 

কমনওয়েলথভুত্ত দেশগ্ীলর রাঁষ্ট্রক মর্যাদা ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে কতগুলি সমস্যার 
কথা মঞ্টন আলোচনা করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রিটেনের নন্যাশনালাট 'বিলে'র 
কথাও উত্থাপন করলেন। ক্রীপ্সের কাছে 'লাখিত এক পন্রে তান যে সকল বিষয় 
উল্লেখ করোছলেন, তার অনেকটা ফল হয়েছে এবং এই বিলাটই তার প্রমাণ। 
মণ়্টন বললেন, এখন বিষয়টি মোটামুটি এই দাঁড়য়েছে যে, সাধারণত নাগারক 
বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে আনুগত্য স্বীকার না করেও কারও প্রুক্ষে ইংলপ্ড- 
নৃপাঁতর প্রজা হওয়া সম্ভবপর। 

ভারতের কমনওয়েলথ সম্পকের বিষয়টি নিয়ে মাউন্টব্যাটেনও চিন্তা করেছেন। 
তান এই বিষয়ে কতগ্ীল প্রাসাঁঞ্গক তথ্যের উল্লেখ ক'রে একাট স্মারক-সন্দর্ভ 
রচনা করেছেন, যেটা ভারতের কমনওয়েলথ সম্পর্কের প্রশ্নটি 'বিবেচনার ব্যাপারে, 
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সাহায্য করবে। গ্র্ভন ওয়াকার যেন যথাসময়ে এই স্মারক-সন্দর্ভট দেখবার ও 
পড়বার সুযোগ পান, তারই জন্য একটা 'নার্দস্ট সময়ের মধ্যে রচনা শেষ ক'রে 

. ফেলতে চাইছেন মাউন্টব্যাটেন। গত জানুয়ারী মাসের শেষে গভর্নমেন্ট হাউসে 
কিছাদন থাকবার পর গর্ডন ওয়াকার সিংহল চলে 'শিয়েছিলেন, এখন আবার 
দল্লশীতে ফিরে এসেছেন, ঠিক সেই সময়ে, যখন ফা*্মীরের প্রশ্ন পাঁরণামের এক 
কঠিন সাম্ধিক্ষণে এসে পৌছেছে । একাঁদকে, কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রে একটা 'থাঁতয়ে- 
পড়া অবস্থা, অন্যাদকে লেকসাকসেসে একটা ফাঁকা শন্যাবস্থা। এই , সময়ে 
রকষভাবে না হলেও অন্যভাবে এবং নতুন করে কিন্ত প্রচেষ্টা আর্ত 
করার উপয্ন্ত সুযোগ পাওয়া যাবে বলে আশা হচ্ছে। 
০০ পির নিন্র টি রা 

উঠবে সৈন্য অপসারণের প্র্নাট। এ প্রশ্নে দুই পক্ষকে একট ব্যবস্থায় সম্মত 
করাবার কাজ সহজ হবে না বলেই তিনি মনে করছেন। অন্য দুশট বিষয়ে, গণভোট 
গ্রহণের ব্যবস্থা এবং কাম্মণরের অন্তর্বতর্ গতর্নমেপ্ট গঠনের ব্যবস্থায় দুই পক্ষের 
অভিমত ও দাবীকে একটা আপোষের সূত্রে আনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে বলে তাঁর 
ধারণা । রাম্দ্রপুঞ্জে বিটিশ প্রাতনাধর মনোভাব লক্ষ্য ক'রে এখানে ভারতীয় জন- 
সাধারণের মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং তার মধ্যে আরও খারাপ প্রাতক্কিয়ার 
যেসব হীঁঙ্গত ও লক্ষণ দেখা 'দতে আরম্ভ করেছে, সে সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা 
এবং আশঙ্কাগুলি মান্রাছাড়া হয়েছে বলে গর্ডন ওয়াকারও মনে করেন না। 

নেহরুর বৈদোশক দপ্তরের সুদক্ষ সেক্রেটার স্যার গারজাশঙ্কর বাজপেয়শর 
সঙ্গেও তিনি অনেকক্ষণ আলোচনা করেছেন। শুনতে পেয়েছি, এই আলোচনায় তিনি 
'স্যার গারজাশগ্করের কাছে রাশিয়ার বন্ধৃত্বের তাৎপর্যটা ভালভাবেই এবং বেশ স্পষ্ট 
ক'রেই জানিয়ে দতে পেরেছেন। রাশিয়ার বন্ধূত্ব পেতে হলে কি মূল্য দিতে হয়, 
সেই সত্যটা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন 'তাঁন। রাশিয়াকে প্রভু বলে স্বীকার না করলে 
রাশিয়ার বন্ধূত্ব পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, রাশিয়ার পক্ষে ভারতের কোন ব্যাপারে 
চিন্তা করবার বা আগ্রহ দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে রাশিয়া মনে করেন না। 

ঘটনাক্রমে আরও একটি বিষয় জানতে পেরেছি । মাঁক্ন রাষ্ট্রদূত গ্রোডর 
সঙ্গে কোরিয়ার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন বাজপেয়ী। দুই খণ্ডে 'বিভন্ত 
কোয়া, মধ্যে ৩৮ অক্ষরেখা। আমোরকা ও সোভিয়েট রাশিয়া, দুই শান্ত 
কোরিয়ার উপর তাঁদের প্রভাব-ক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ ক'রে নিয়েছেন। উত্তরে 
সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাতিপান্ত এবং দক্ষিণে আমোরকার। ভিন্ন ভিন্ন দুই রাম্ট্রশীস্তর 
প্রাতপাত্তর অধীন এই বিভন্ত কোরিয়ার অবস্থার সঙ্গে পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম 
জার্মানীতে 'বভতন্ত জার্মানীর অবস্থাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তর কোয়া 
এবং দাক্ষণ কোরিয়ার মধ্যে যে রাজনোতিক সম্পকেরি সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটাও 
পূর্ব জার্মীনী এবং পশ্চিম জার্মানীর রাজনোতিক সম্পকের সমস্যারই অনুরূপ । 
বাজপেয়ীর বন্তব্য হলো, যাঁদ কোয়া থেকে মাঁক্ণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য সাঁরয়ে নেবার 
কথা না ওঠে, তবে কাশ্মণর থেকে ভারতণয় সৈন্য সাঁরয়ে নেবার কথা ওঠে কেন? 

আজ সকালের আলোচনা-সভায় আম বলোছ যে, আগামশ ২৯শে ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত গর্ডন ওয়াকারের এখানে থাকবার প্রয়োজন আছে। ২৯শে ফেব্রুয়ারীতেই 
“খানে লিয়াকতের আসবার কথা। আমার দঢ় বিশ্বাস, নেহরু-িয়াকতের আগামণ 
'সাক্ষাতের সময় যাঁদ গর্ডন ওয়াকারের মতো একজন ব্রিটিশ মল্লী আলোচনা-সভায় 
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উপাস্থত থাকেন, তবে তার ফল ভাল হবে। ব্রিটিশ মল্লর উপাস্থাত দুই পক্ষের 
আলোচনাকে একটা সংযত মাত্রার মধ্যে থাকতে এবং একটা আপোষের ভাব সাস্ট করতে 
অবশ্যই সাহায্য করবে বলে আমার ধারণা । আজ পধন্তি দুই পক্ষের মধ্যে অনেকবার 
আলোচনা হয়েছে । কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন আলোচনায়, উপয্বস্ত স্থানে এবং উপযা্ত * 
সময়ে, এমন কোন নিরপেক্ষ ও যোগ্য তৃতনয় ব্যান্তর উপাঁস্থাঁত লাভের সুযোগ পাওয়া 
যায়ান যাঁর উপাঁস্থাঁতিতে বস্তুত একটা মধ্যস্থতার কাজ হতে পারে। 

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বন্তব্য যথোঁচিত মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করোন। বিশ্বের 
আঁভমত ভারতের অনুকূল হয়ান। এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে আমার 'ি মনে 
হয়েছে, মাউণ্টব্যাটেন তাই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। উত্তরে আঁম জানয়োছ, ' 
ভারতীয় বন্তব্যের মধ্যে কোন ন্লাট আছে ক না আছে সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই বলা 
যায় যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বন্তব্কে উত্থাপন, পাঁরবেষণ এবং ব্যাখ্যা করার সমস্ত 
ব্যাপারটাই অত্যন্ত বাজে রকমের হয়েছে। ভারতীয় বন্তব্যের তাৎপর্য এবং 
আন্ষাঁঙ্ক তথ্য প্রচারের জন্য 'পাবালক িলেশনস-এর কাজ হিসেবে যা কিছ; 
করণীয় ছিল তার কোনাঁটই করা হয়ান। ভারতীয় বন্তুব্যের তাৎপর্য যেভাবে এবং 
যে যে ব্যন্ত বা পক্ষকে অবাঁহত করা প্রয়োজন ছিল তা হয়ান। বরং এ বিষয়ে 
'পাবালক িলেশনসে'র কর্তব্যের যে প্রচালত নীতি এবং রীতি আছে তার প্রায় 
প্রত্যেকাট হয় অবহেলা নয় ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া, আর একাট নটি হয়েছে 
ভারতীয় প্রাতানীধর আলোচনার মধ্যেই; পাঁকস্থান ভারতের বিরদ্ধে যেসব আভিযোগ 
উল্লেখ করেছেন, তার অনেকগ্ীলকেই খণ্ডন করবার চেম্টা তান করেনান। 
পাঁকস্থানের উত্থাপিত অন্তত একাঁট আঁভযোগ ভারতীয় প্রাতানাঁধর িশেষভাবেই 
খণ্ডন করা উচিত ছিল, “কংগ্রেস ষড়যন্ত্রের আঁভযোগ। ভারতের কংগ্রেস আবদুল্লাকে 
হাত ক'রে মহারাজাকে কাবু করবার ষড়যন্ত্র করোছল, পাঁকস্থানের এই আঁভযোগ 
খণ্ডনের চেস্টা করেনাঁন ভারত য় প্রাতানীধ। এই ধরনের আঁভযোগের উত্তর না 
দিয়ে এাঁড়য়ে যাওয়া আদৌ বিজ্ঞতার কাজ হয়নি । 

ভারতের কমনওয়েলথ-সম্পকেরি বিষয় নিয়ে মাউন্টব্যাটেন চিন্তা করছেন। 
কমনওয়েলথেরই গঠনে এমন কছ- পাঁরবর্তন করা যায় কি না, যার ফলে এশিয়ার 
দেশগুলির পক্ষে কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আঁধকতর সহজ হতে পারবে। 
কিন্তু সম্মুখে রয়েছে কাশ্মীরের ঘটনা এবং কাশ্মীরের সমস্যা সম্বন্ধে ভারতীয় 
বন্তব্যের প্রীত যে মনোভাব দৌখয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ব্রাটশ প্রাতানিধি, তা'তে শ্ভারতীয় 
জনমত কি কমনওয়েলথের সম্পর্ক রক্ষার জন্য বিন্দুমান্র উৎসাঁহত হবে ? 

নয়াদল্লশ, বুধবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল : কমনওয়েলথ-সম্পর্ক 
সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেনের স্মারক-সন্দর্ভ লেখা শেষ হয়েছে। গর্ডন ওয়াকার এখন 
ইচ্ছা করলেই মাউন্টব্যাটেনের সব বন্তব্য অনুধাবন করতে পারবেন। এই স্মারক- 
সন্দর্ভে মাউন্টব্যাটেন কতকগুলি নতুন প্রস্তাব করেছেন। এশিয়ার দেশগ্াল যাতে . 
আরও বোঁশি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কমনওয়েলথের সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে পারে, তার 
জন্য কমনওয়েলথের গঠনে ও নামে যে সব পাঁরবর্তন করবার প্রয়োজন আছে, সেই 
সম্বন্ধে বিবেচ্য কতকগ্যাল প্রস্তাব এই সন্দর্ভে মাউন্টব্যাটেন বিবৃত করেছেন। এই 
[বষয়ে যাঁদও তিনি স্টাফের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন এবং স্টাফের মতামত 
শুনেছেন, তবুও সল্দভীটকে বিশেষভাবে মাউণ্টব্যাটেনেরই নিজস্ব চিন্তার সৃন্টি 
বলা যায়। কোনরকম দ্বিধার প্রশ্রয় না দিয়ে সমূচিত সাহসের সঙ্গে এবং সংস্পন্ট 
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ক'রেই মাউণ্টব্যাটেন কতগাল নতুন কথা বলে দিতে পেরেছেন। তাছাড়া, কাজটা 
খুব সময়োচিতও হয়েছে। কারণ, ভারত গভনমেশ্ট আগামীকাল তাঁদের রাষ্ট্রীয় 
সংবিধানের খসড়া সংবাদপন্রে প্রকাশ করবেন। গণপারষদের সদস্যদের বিবেচনার 

$ জন্য থসড়াটি সদস্যদের কাছে দেওয়া হবে এবং এক মাসের মধ্যেই সদস্যদের মন্তব্য 
ও আভিমত সংগৃহীত হবার পর খসড়াটিকে সংশোধিত ক'রে গ্ণপরিষদে উপাঁস্থত 
করা হবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য। 

মাউন্টব্যাটেন তাঁর মনের কথা খোলাখুঁলিভাবেই ব্যস্ত করেছেন। তাঁর ধারণা, 
'ভারতীয় নেতাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যন্তি অবশ্য আছেন, যাঁরা উী 
করেন যে, কমনওয়েলথ-সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে পারলে সেটা ভারতের; পক্ষে 
কতগুলি সুবিধালাভেরই বিষয় হবে। কিন্তু এই আঁভমত প্রকাশ করতে) তাঁরা 
কুণ্ঠা বোধ করছেন, কারণ, তাতে জনসাধারণের কাছে তাঁদের রাজনোতিক 
দুর্বল হয়ে যাবার ভয় আছে। ভারতাঁয় নেতাদের অবস্থা এইভাবে দুর্বল ক'রে 
শদয়েছে- নিরাপত্তা পাঁরষদে কাশ্মীর সম্বন্ধে 'ব্রাটশ প্রাতনিধির ঘোঁষত নীতি ও 
মনোভাব। 'ব্রাটিশের কাশমীর-পাঁলাস ভারত গভনমেন্টের মনোভাবকেও্ বির্প 
ক'রে তুলেছে। ভারতীয় জনসাধারণ, নেতৃবৃন্দ এবং গভন“মেণ্টের পক্ষে ব্রিটিশের 
সম্পর্কে এই ধরনের বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করা উচিত হচ্ছে কি না হচ্ছে, সে 
বিষয়ে একটা আভমত দাঁড় করানো মাউণ্টব্যাটেনের লক্ষ্য নয়। ভারতীয় মনোভাব 
বস্তুত যা দাঁড়য়েছে, তাকে একটা রাজনীতিক বাস্তব সত্য হিসাবেই তিনি 
বিবেচনা করেছেন। "তান বললেন, ভারতীয় সংবিধানের খসড়া থেকে পরপার্িক' 
কথাটি বাদ পড়লেই ভাল হয়। কমনওয়েলথ সম্পকের অনুকূল ক'রে ভারতঈয় 
সধাবধান রচনা করা হোক, এই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু ভারতীয় সংঁবধানের খসড়ায় 
তাঁর এই পাঁরব্র্তনটুকু করাবার ইচ্ছা যে সফল হবেই, এমন ধারণা তানি করতে 
পারছেন না। তিনি একথাও বললেন__-'আঁম মনে কার, কোন রিপারকের পক্ষে 
কমনওয়েলথের মধ্যে স্থানলাভ করা অবশ্যই সম্ভবপর । 

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, যাই হোক না কেন, ভারতের পক্ষে 'ডোঁমানয়ন” কথাটা 
মেনে নেওয়া সহজ হবে না, কারণ ইতোমধ্যেই জাতীয় কংগ্রেস 'িপারিকের সমর্থন 
জানিয়েই প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলেছেন। ভারতে 'ডোঁমাঁনয়ন' কথাটা এখনো একটা 
হশীনতাসূচক অথেই ব্যবহৃত হয়। 'ডোমানয়ন স্টেটাস-এর ডোমিনিয়ন কথাটির 
সঙ্গে অপরের প্রভূত্বসূচক একটা অর্থের ইঙ্গিত মিশে রয়েছে এবং তার স্টেটাস 
তথা রাজনশীতিক মর্ধাদার অর্থও হলো পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কছু কম একটা 
মর্যাদা, এই হলো ভারতীয় জনসাধারণের ধারণা । মাউণ্টব্যাটেন চাইছেন, পরুটিশ 
প্রজা, কথাটার বদলে কমনওয়েলথ নাগাঁরক' কথাটাকে প্রবার্তিত করলে একটা 
বাঞ্ছনীয় এবং উপযস্ত পাঁরবর্তনই করা হবে। মাউণ্টব্যাটেনের সকল বন্তব্যের মধ্যে 

. যেটা আসল কথা এবং সারকথা, সেটা হলো কমনওয়েলথের ভবিষ্যৎ গঠনে বিশেষ 
'একটি বিষয়ে পাঁরবর্তনের দাবী। '্রাউনে'র প্রাতি আনুগত্যের, তথা রাজানুগত্যের 
'বিষয়ে পারবতন। তান চান, যাঁদ সম্ভব হয়, তবে ক্লাউনের সঙ্গে কমনওয়েলথের 
নাগারক রাখে অর্থাৎ সদসারাষটোর সম্পকে বিষয়কে একেবারে কোন উল্লেখ না 
৭১০২০৭৬১০৮৯ 

নয়াদিল্লশ, বৃহষ্পাঁতবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪৮ সাল : ভি নেদীারাছের 
রাশীতুন্তির নীতি সম্পরকে সকল তথ্য বর্ণনা করে একটা খসড়া মেমোরেন্ডাম রচনা 
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করেছেন, যার মধ্যে জুনাগড় এবং কাশ্মীরের রাষ্ট্রভুন্তর 'বষয় উল্লেখ করেই বিশেষ 
আলোচনা করা হয়েছে। ভের্নন জানতে চেয়েছেন, এই খসড়া মেমোরেন্ডাম পড়ে 
আমার কি মনে হয়েছে এবং এ বিষয়ে আমার বন্তব্য কআছে। মেমোরেন্ডামে বার্ণত 
তথ্যের আনুষাঁঙ্গক কতগাঁল বিষয়ে আমার যা বলবার ছিল তা বলে দেবার পর আঁম 
আমার আসল বন্তব্যাটি ভের্ননকে জাঁনয়োছ। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্থানের 
অন্তভূন্ত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং পাকিস্থান সে ঘোষণা সরকারীভাবে 
মেনে নিয়েছেন। কাশ্মীরের মহারাজাও ভারতে অন্তভুর্ত হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করেছেন এবং ভারত সে ঘোষণা সরকারীভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু এই 
দুইটি দেশীয় রাজ্যের রাম্ট্রভন্তির ব্যাপারের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, 
দুই ঘটনাকে একই ধরনের ঘটনা বলে মনে করা যায় না। কেন করা যায় না, সেই 
বিষয়াট আমি এইভাবে বর্ণনা করোছি : 

“জুনাগড়ের আঁধকাংশ প্রজার আঁভমত ও ইচ্ছার কথাটা আম আপাতত 
প্রসঙ্গের মধ্যে আনাছ না। প্রজার ইচ্ছার কথা বাদ 1দয়েও বলা যায় যে, জুনাগড়ের 
পাকিস্থানভূক্তি নীতবিরুদ্ধ এবং প্রাতশ্রাতাবরুদ্ধ হয়েছে। পাকিস্থানের নেতারা 
পূর্বেই এই নীতি স্বীকার ক'রে নিয়োছলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের বাস্তব 
সত্যাটর 'দকে লক্ষ্য রেখে দেশীয় রাজ্যগুিকে রাম্ট্রভুন্তির সিদ্ধান্ত করতে হবে? 
কোন দেশীয় রাজ্যের পক্ষে এমন কোন রাস্ট্রের অন্তরভূন্ত হওয়া উঁচত হবে না, ষে 
রাষ্ট্রের সঙ্গে ভৌগোঁলিকভাবে কোন সংযোগ বা সম্পর্ক সেই দেশীয় রাজ্যের নেই। 
ীকন্তু জুনাগড়ের পাকিস্থানভূক্তির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পাঁকস্থান এই পূর্বঘোঁষত 
নীতি ও প্রাতশ্রীত ভঙ্গ করেছেন, কারণ জুনাগড় হলো পাকিস্থান সীমান্ত হতে 
দূরে এবং ভারতের অভ্যন্তরভাগে অবাঁস্থত একটি দেশীয় রাজ্য। পাঁকস্থানের 
সীমান্তের সঙ্গে জুনাগড় রাজ্যের কোন ভোগোলক সংযোগ নেই। 

“ঁকন্তু দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরের অবস্থান এ ধরনের নয়। কাশ্মীরের সঙ্গে 
ভারত ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সংযোগ রয়েছে। আর একট বাস্তব সত্যও লক্ষ্য 
করার বষয়। অর্থনৌতিক প্রয়োজনে, অথবা দেশরক্ষার জন্য সামারক নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার প্রয়োজনে জুনাগড় পাকিস্থানের কাছে নিতান্তই মূল্যহীন। এ দুই 
উদ্দেশ্যের জন্য পাকিস্থানের পক্ষে জুনাগড়কে নিজ রাম্ট্রভুন্ত করার কোনই প্রয়োজন 
নেই, হেতৃও নেই। কিন্তু ভারতের পক্ষে কাশ্মীরের বথে্ট প্রয়োজন আছে, এ দুই 
কারণেই-_অর্থনৈতিক কারণে এবং রাষ্ট্রের দেশরক্ষার প্রয়োজনের কারণে। 

“এ ছাড়াও আরও দুটি ঘটনাগত বাস্তব ব্যাপার আছে যার জন্য কাশ্মীরের 
ভারতভুন্তি সমর্থন করা যায় এবং জুনাগড়ের পাঁকিস্থানভূন্তি সমর্থন করা যায় না। 
প্রথম হলো, কাশ্মীরের মহারাজা যে সময় কোন রাস্ট্রেই অন্তভূন্ত হবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেননি, সেই সময়েই অস্ত্ুবলে মহারাজাকে রাজ্যছ্যুত করবার জন্য উপজাতীয়ের 
দল কাশ্মীরের উপর আভযান ও আক্মণ চাঁলয়েছে। কিন্তু জুনাগড়ে এ ধরনের 
কোন ঘটনা হয়নি। জনাগড় নবাবের পাঁকিস্থানে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোঁষত 
হবার আগে জুনাগড়ে কোন হাঙ্গামাই হয়ান। "দ্বিতীয়ত, ভারতভুন্তির আগে থেকেই 
কাশ্মীর রাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে গঠিত একটি প্রাতষ্ঠাসম্পন্ন বৃহৎ 
রাজনোতিক সঙ্ঘ 'ছিল। জুনাগড়ে এ ধরনের কোন রাজনোতিক প্রজাসঙ্ঘ ছিল না। 

" «এইসব “অন্যান্য তথ্য বিবেচনা করার পর এই "সদ্ধান্ত না ক'রে পারা যায় না যে, 
জুনাগড়ের পাকিস্থানভূন্তি সম্পূর্ণভাবে একটা খামখেয়ালী ব্যাপার মান্র, এর পিছনে 
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কোন বাস্তবসম্মত য্যান্ত নেই। কিন্তু কাশ্মীরের ভারতভুন্তর ব্যাপার সস্পস্ট- 
ভাবেই একটি বাস্তবসম্মত ঘটনা, যা সমর্থন করার মতো যথেম্ট যাঁন্ত আছে। 

“দুই দেশীয় রাজ্যের ঘটনাবলীর এই পার্থক্য এবং অবস্থার বোশিম্ট্য লক্ষ্য 
ক'রেই ভারত গভর্নমেন্ট এই নীতি গ্রহণ করেছেন যে, দুই রাজ্যেই গণভোটের দ্বারা 
প্রজার আভমত যাচাই করা হবে। কাশ্মীর এবং জুনাগড় সম্বন্ধে ভারত গভন্মেন্ট 
যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সে ব্যবস্থায় প্রজার সমর্থন আছে কি না, সেটা গণভোটের 
দ্বারাই চূড়ান্তভাবে নিত হবে। 

“আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য। জুনাগড় নবাবের পাঁকস্থামভুন্তি 
স্ধান্ত পাঁিস্যানকে মেনে নিতে দেখে ভারত গভর্নমেন্ট বখন প্রতিবাদ ক এই 
ধরনের রাষ্ট্রভুন্তির বৈধতার প্র*ন তুললেন, তখন পাকিস্থান প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন 
যে, রাম্ট্রভুন্তির ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যের নৃপাঁতির সিদ্ধান্তই একমাত্র বৈধ সদ্ধাল্ত 
এবং সে সিদ্ধান্ত করবার পূর্ণ আধকার ও একমান্র আঁধকার নৃপাঁতিরই আছে । কিন্তু 
কা*্মীরের মহারাজা যখন ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং ভারত সে সিদ্ধান্ত 
মেনে নিয়োছলেন, তখন পাঁকস্থান সঙ্গে সঙ্গে আপাঁত্ত ক'রে বসলেন যে, কাম্মীরের 
ভারতভুন্তি অবৈধ হয়েছে এবং এ সদ্ধান্ত করবার আঁধিকারও মহারাজার নেই” 

নয়াদল্লশ, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা মার্ট ১৯৪৮ সাল : হায়দরাবাদের নতুন ডোলগেশন 
দিল্লীতে এসেছেন। এই ডোলগেশনে আছেন মঙ্কটন, মীর লায়েক আল এবং মোইন 
নওয়াজ জঙ্গ। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নতুন ডোলগেশনের দুাট বৈঠকও হয়ে গিয়েছে, 
একটি গত বৃহস্পাঁতবারে এবং একাট আজ । দুই বৈঠকেই ভি পি উপাস্থত 'ছিলেন। 

গতকাল মর লায়েক আল করাচ' গিয়োছলেন। যাবার আগে মাউণ্টব্যাটেন 
লায়েক আলকে এই কথা বলে দয়োছলেন যে, করাচণতে গিয়ে লায়েক আল যেন 
বিশ কোট টাকা খণের প্রসঙ্গ লিয়াকং আলির সঙ্গে পুনরায় আলোচনা করেন। 
যতাঁদন ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের 'স্থতাবস্থা চান্তর সম্পর্ক থাকবে, ততাঁদনের 
মধ্যে পাকিস্থান যেন এ খণ ভাঙ্গয়ে নগদ টাকা হস্তগত ক'রে না ফেলেন, িয়াকং 
আলর কাছে এই অনুরোধ করবার জন্য লায়েক আলকে বলে 1দয়োছিলেন মাউন্ট- 
ব্যাটেন। লায়েক আল করাচণ থেকে ফিরে এসে বললেন, লিয়াকং আলি মৌখকভাবে 
তাঁর কাছে প্রাতশ্র2াত দিয়েছেন যে, ভারত-হায়দরাবাদ 'স্থিতাবস্থা চুন্তর মেয়াদ শেষ 
হবার আগে পাক-গভনমেন্ট এই বিশ কোটি টাকার লোন ভাঙ্গাবেন না। 

নিজামী ডোলগেশনের সঙ্গে আলোচনায় দন পক্ষ থেকেই আভিযোগের দীর্ঘ 
ফাঁরাস্ত উল্লেখ করা হলো। ভি পি আভযোগ করলেন, নিজাম গভর্নমেন্ট কেন 
পাকিস্থানকে এত টাকা ধণ দিলেন? কেন আঁভন্যান্প জার ক'রে ভারতীয় মুদ্রা 
ও নোট হায়দরাবাদে 'বে-আইনন' ঘোষণা করেছেন নিজাম গভনমেন্ট? লায়েক 
আিও আঁভযোগ ক'রে বললেন যে, ভারত গভনমেন্ট পূর্ণ অর্থনৌতিক অবরোধের 
বারা হায়দরাবাদকে 'বিপন্ন ক'রে তুলেছেন। 

মাউণ্টব্যাটেন ডোলগেশনকে জানিয়ে দিলেন যে, ভারতে বে-সরকারণীভাবে 
সাম্প্রদায়ক সৈন্যদল গঠন 'নাঁষদ্ধ ক'রে দিয়েছেন ভারত গভনমেন্ট। সুতরাং 
হশয়দরাবাদ গভর্নমেন্টেরও আবিলম্বে রাজাকর দল ভেঙ্গে দেওয়া উঁচিত। এই রাজাকর 
দলই হলো ইত্তেহাদের সংগ্রামকারী বাহনী এবং এদের বহীবধ উপদ্রবের সংবাদ 
িছুদিন থেকে খুব বোশ ক'রেই পাওয়া যাচ্ছে। আর একটি কর্তব্য ডোলগ্েশনকে 



বিরামহণন দ্যন্ ২৮৯ 

স্মরণ করিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। আর দোঁর না করে হায়দরাবাদে এখন একটি 
জনপ্রাতাঁনাধত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল গভনমেন্ট প্রাতা্ঠত ক'রে ফেলাই কর্তব্য। 

নগ্মাদিল্লী, বৃহস্পাঁতবার, ৪ঠা মার্চ ১৯৪৮ সাল : নিজাম ডোৌলগেশনের নেতা 
হয়ে মীর লায়েক আলি এসেছেন ভারত ও হায়দরাবাদের স্থায়ী সম্পর্ক সম্বন্ধে 
আলোচনা করবার জন্য; কিন্তু বর্তমানের “অস্থায়ী” সম্পকই (স্থতাবস্থা চুন্ত) 
যেভাবে ক্ষু হয়ে চলেছে, তাতে স্থায়ী সম্পকের আলোচনায় কোন সুফল হবে 
কি না সন্দেহ। এই সন্দেহ করছেন প্যাটেল। তাঁর মতে, স্থিতাবস্থা চুান্তই যাঁদ 
ভালভাবে পালিত না হয়, তবে স্থায়শ সম্পকে চুন্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা বৃথা। 
প্যাটেলের ধারণা এই যে, যাঁদ হায়দরাবাদে এখন জনসাধারণের প্রাতানাধদের 'নয়ে 
একটি দায়িত্বশনল গভর্নমেন্ট প্রাতিষ্ঠিত না হয়, তবে 'স্থতাবস্থা চুক্তও যথার্থ 'নষ্ঠা 
এবং সাফল্যের সঙ্গে প্রাতপাঁলত হবে না। কিন্তু প্রথম দিকে সমানসংখ্যক 'হিল্দু 
ও মুসলমান প্রাতিনাধ নিয়ে গভরননমেন্ট গঠিত হওয়া উাঁচত, হায়দরাবাদের এই 
প্রস্তাব সমর্থন করতে প্যাটেল অবশ্য রাজি নন। এঁদকে মীর লায়েক আল বলছেন 
যে, ভারত-হায়দরাবাদ স্থায়ী সম্পর্ক স্থাঁপত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ বর্তমানের 
স্থতাবস্থায়, মুসলমান প্রাতানাধর্দের চেয়ে বোশসংখ্যক' 'হন্দু প্রাতিনাধকে 
গভনমেন্টের মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না। 

আলোচনার শেষে প্রশ্ন উঠল, আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে কি বিজ্ঞপ্তি প্রচার 
করা হবে? এই প্রশ্ন নিয়ে একটা বিরোধের ঝড়ও বেশ প্রবলভাবেই দেখা [দিল। 
স্থিতাবস্থা চুন্তি ঠিকমতো প্রাতপালিত হচ্ছে না, বিজ্ঞাপ্তর মধ্যে এই কথার উল্লেখ 
করতে গিয়ে এটা যেন না বলা হয় যে, ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকেও 'স্থতাবস্থা 
চুক্তির নিরেশ ও সর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে। ভারত গভনমেন্টেরও প্বুট' হয়েছে, এই 
ধরনের উল্লেখের বিরুদ্ধে প্যাটেল তীর আপান্ত জ্ঞাপন করলেন। এ বিষয়ে প্যাটেল 
তাঁর আভমতের এক বিন্দু নড়চড় করতে রাঁজ হলেন না। তান বলেন, কেন্দ্রীয় 
গভরন্নমেন্টের পক্ষ থেকে 'স্থতাবস্থা চুন্তি পালনে কোন ভ্রাটিই হয়ান। প্যাটেলের 
এই ধারণা য্যান্তহীন নয়। কেন্দ্রীয় গভনমেস্টের দিক থেকে 'স্থতাবস্থা টস্তর কোন 
হানিই আজ পর্যন্ত হতে দেখা যায়নি। যাঁদ হয়ে থাকে তবে প্রাদেশক গভনমেস্টের 

, সরকারী কর্মচারীদের আচরণে হয়েছে । বর্তমানে সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর 
দিয়েই এমন চাপ যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে শুধু একটা নির্দেশ দিয়ে দিলেই 
কাজ হতে পারে না। নিদেশ দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু প্রশাসানক কর্তব্য পালনে 
নিষুত্ত কর্মচারীদের পক্ষে সে নির্দেশ সার্থকভাবে পালন করা খুবই কঠিন। এর 
একটা কারণ অবশ্য প্রশাসানক কর্মচারীদের অনভিজ্ঞতা। হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে 
প্রোরত যেসব মালপন্র ভারতীয় অঞ্চলে আটক ক'রে রাখা হয়েছে, সেসব মালপত্র 
ভারত গভন“মেন্ট ছেড়ে দেবেন- এই সিদ্ধান্তের কথাটি পর্যন্ত 'বিজ্ঞাপ্ততে উল্লেখ 
করতে প্যাটেল রাঁজ নন। প্যাটেলের মনোভাব দেখে মঙ্কটন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। 
মাউণ্টব্যাটেন আজ টেলিফোনে মঞ্কটনকে জানিয়েছেন যে, তিনি আগামশকাল 
ব্যন্তিগতভাবে এই সম্পর্কে তাঁর সাধ্যমতো একটা চেষ্টা ক'রে দেখবেন যে, বিজ্ঞাপ্তর 
মধ্যে 'স্থতাবস্থা চুক্তির “ভারতীয় ভ্ুট' সম্বন্ধে কোন স্বীকীতির উল্লেখ করাতে 
পারেন কি না। | 

নয়াদিল্লী, শক্রবার, &ই মার্চ, ১৯৪৮ সাল : মঙ্কটন হায়দরাবাদে চলে গেলেন 
এবং মাউশ্টব্যাটেন সেই বিজ্ঞাপ্তর সমস্যা সম্বন্ধে গভনমেশ্টের কাছ থেকে খোঁজখবর 

১৯ 



৯৯০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

নিতে আরম্ভ করলেন। নেহরর সঙ্গে আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। নেহরু 
মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধের যৌন্তিকতা উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর কথার মধ্যে 
সমর্থনস্চক মনোভাবের পারচয়ও পাওয়া গেল। কন্তু নেহরু স্পচ্টই জানিয়ে 
দলেন যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে যেকোন বিষয়ের আলোচনা করতে হলে প্যাটেলের 
সঙ্গেই করা বাঞ্ছনীয়, কারণ প্যাটেলই হলেন দেশীয় রাজ্য দপ্তরের দায়ত্বপ্রা্ত 
মন্মী। আজই বিকালে প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করবেন বলে ঠিক 
করোছলেন ম্যাউন্টব্যাটেন, কিন্তু আজ মধ্যাহ্নেই প্যাটেলের হৃদযল্ত্র হঠাৎ বিকল হয়ে 
যাবার উপক্রম হলো। প্যাটেল প্রায় মরেই গিয়োছলেন। দৈবাৎ রক্ষা পেন্ে এখন 
সম্পূর্ণরূপেই শয্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ডান্তারেরা বলে দিয়েছেন) কোন, 
রকমেরই কাজ এখন প্যাটেলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কবে তান স্বাভাঁবক 
ফিরে পাবেন, তা'ও ডান্তারেরা এখন অনুমান করতে পারছেন না। সুতরাং, 

মাউন্টব্যাটেনের পক্ষেও হায়দরাবাদের ব্যাপারে একরকম নিক্্িয় হয়ে থাকা ছাড়া আর 
কোন উপায় নেই। এমনও হতে পারে ষে, ভারত থেকে মাউশ্টব্যাটেন বদায় নিয়ে 
চলে যাবার আগে প্যাটেল সুস্থ হয়ে উঠতেই পারবেন না এবং হায়দরাবাদ সম্পর্কে 

মাউন্টব্যাটেন আর কোন পরামর্শ দেবারই সুযোগ পাবেন না। 
আমার মনে হয়, গান্ধীর অন্ত্যোম্টযাত্রার দনে প্যাটেল ছয় ঘণ্টা ধরে শবাধারের 

অনুগমন ক'রে নিজের শরীরে উপর যে 'নর্যাতন করোঁছলেন, সেটা সহ্য করবার 

মতো দৌহক শী্ত তাঁর ছিল না। তার ফলেই প্যাটেলের শরীর এইভাবে আজ 

হঠাং ভেঙে পড়েছে। সোঁদন রাজঘাটে আঁম প্যাটেলের মুখের দিকে একবার 
তাঁকয়োছলাম। তখাঁন মনে হয়োছল, প্যাটেলের শরীরেও জীবনাশীন্ত যেন কিছ 
আর নেই, যেন সাম্বং হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন। মহাত্মার প্রাণনাশের ঘটনা 

প্যাটেলের উপরেই সবচেয়ে বোঁশ কঠোর আঘাত হয়ে পড়েছে। [তিনিই স্বরাম্দ্র 

মল্লী, গান্ধীকে রক্ষা করার প্রত্যক্ষ দাঁয়ত্ব ছিল তাঁরই। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর 
বার্থতার জন্য তাঁকে যেভাবে ও যে পাঁরমাণ সমালোচনার দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছে, 

সে-পাঁরমাণ সমালোচনা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু এই মান্রাহীন সমালোচনা 
ণনঃশব্দে সহ্য করেছেন প্যাটেল। তাঁর অস্স্থতাও যে এই সঙ্কটকালে গভরন্নমেস্টের 

উপরে কত বড় আঘাত, সেটাও প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। আর একটা বাস্তব সত্য 

প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, এই নতুন ভারত রাম্ট্র ভারতের দুই প্রধান ব্যান্তর উপর 

কত বোঁশ নির্ভর ক'রে রয়েছে। 
হায়দরাবাদ সম্পর্কে প্যাটেলের সিদ্ধান্তের বদলে অন্য কোন "সিদ্ধান্ত উপাস্থিত 

করতে পারেন, গভরন্নমেন্টের মধ্যে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যান্ত নেই। প্যাটেলের স্ধান্ত 

বাতিল করার বা বদলে দেবার দায়িত্ব নিতে কেউ রাঁজ নন। সূতরাং বিজ্ঞপ্তি প্রচার 

করাও আর হলো না। মাউ্টব্যাটেনও আজ মঙ্কটনকে একপত্রে জানিয়ে দিলেন যে, 

বর্তমান অবস্থায় সংবাদপন্রের জন্য সরকারীভাবে কোন বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশ করা সম্ভবপর 

নয়। 
নয়াঁদিল্প, শানবার, ৬ই মার্ট, ১৯৪৮ সাল : হায়দরাবাদে নিষুন্ত ভারতীয় 

এজেন্ট-জেনারেল কে এম মুন্সী মাউন্টব্যাটেনের সঞ্জে সাক্ষাৎ করেছেন। মুন্সী 
বেশ কর্মোৎসাহণ মানুষ এবং তাঁর মনের সক্কল্পও অনেক। আমার মনে হয়, তানি 

উচ্চাকাত্্ষাপরায়ণ মানূষ। কংগ্রেস মহলে তান এখন প্রাতিষ্ঠার দিক দিয়ে উধ্বে 

উঠেই চলেছেন, যাঁদও কংগ্রেসী মর্যাদার সেই বিশেষ তকমাঁট তাঁর নেই, 'রাটশ- 



বিরামহীন দ্বন্থ ২৯১ 

[িবরোধন সংগ্রাম ক'রে জেল খাটবার 'তক্মা'। জেল খেটে স্বাদেশিকতার বড় পাঁরচয় 
'আগে দিতে পারেননি বলেই হয়তো আজ তানি খুব বোৌশরকম স্বদেশ?" হয়ে 
উঠেছেন। মহাত্সার স্মৃতির উদ্দেশে মুন্সী বেতারে ষে বন্তৃতা 1দয়েছেন, তাতে 'তান 
নিজেকেও আঁহংসার উপাসক বলে বর্ণনা করেছেন। এই মুন্সীই কয়েক বছর 
আগে গান্ধীর সঙ্গে আহংসাতত্ সম্বন্ধে তর্কে প্রবৃত্ত হতে 'দ্বধা করেনান। মুন্সী 
বলোছলেন, গান্ধীর ১৯৪২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন বার্থ হয়েছে । মুন্সীর 
বন্তব্য ছিল, এ আন্দোলন “বশদদ্ধ আহংস নীত অনুসারে চালিত হয়ান, কারণ 
এ আন্দোলন বিপক্ষের হৃদয়ে প্রেম উদ্দেক না ক'রে বরং ক্লোধের উদ্রেক করোছিল।” 

গেল যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে তান আহংস নীতির উপর খুব বৌশ ভর করে 
থাকতে ইচ্ছুক নন। যাঁদ জাম গভনমেশ্ট রাজাকরদের ক্রিয়াকলাপ আবলম্বে বন্ধ 
করতে বা সংযত করতে না পারে, তবে হায়দরাবাদে ভারতীয় পাঁলশের সাহায্যেই 
রাজাকর দমনের ব্যবস্থা করা ডীঁচত, ভারত গভনমেন্টকে এই পরামর্শ দিয়েছেন 
মুন্সী । মুন্সী মনে করেন, হায়দরাবাদের রাজাকর হাঙ্গামা দমনে যাঁদ ভারতীয় 
পাঁলশ নিয়োগ করা হয় তবে সেটা আইনত 'স্থতাবস্থা চুন্তর সর্তসঙ্গত ব্যাপারই 
হবে। মুন্সীর দ্ঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, হায়দরাবাদের বর্তমান গভরননমেন্ট 
রাজাকরদের সংযত করবেন না, সংযত করবার ক্ষমতাও নেই। 
মাউন্টব্যাটেন এই প্রস্তাবের প্রাতবাদ করেছেন। তাঁনও দূড্রভাবে বলেছেন যে, 

হায়দরাবাদ সম্পরকে ভারতের পক্ষে অত্যন্ত সঙ্গত, নীতিসম্মত এবং নিভূ্ল পন্থা 
অনুসরণ করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, যাতে পৃথিবীর জনমতের কাছে ভারত 
নিজেকে দোষমন্ত বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। এখন হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারতের 
আলোচনা চলছে এবং এই আলোচনারত অবস্থায় মুন্সীর প্রস্তাঁবত পাীলশশ 
ব্যবস্থাকে নিতান্তই অন্যায় এবং অসংঙ্গত কাজ বলে মাউশ্টব্যাটেন তাঁর আঁভমত 
সুস্পম্টভাবেই ব্যন্ত করলেন। মাউন্টব্যাটেনের মতে, রাজাকরদের সম্বন্ধে একটা 
ব্যবস্থা করবার সুযোগ এখন মীর লায়েক আলকেই দেওয়া কর্তব্য। 'স্থিতাবস্থা 
চুন্তি পালনে এবং দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনে মীর লায়েক আলি নিজের থেকেই 
যাতে চেষ্টা করতে পারেন, তার সুযোগ বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত হবে না। 

মুন্সী চলে যাবার পর মাউশ্টব্যাটেন আমাকে বললেন যে, মুন্সীর মনোভাব 
তাঁর একটুও ভাল লাগছে না। মুন্সীর যোগ্যতা ও কর্মশান্ত সম্বম্ধে মাউন্টব্যাটেনের 
কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি মনে করেন যে, বর্তমানের জাঁটল অবস্থায় 'নিজামকে 
লুঝিয়ে কাজ করাবার মতো মানাঁসিক প্রকৃতি এবং রাজনোতিক দৃষ্টিভঙ্গী মুন্সীর 
নেই। যথেম্ট অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে ধৈযশীল ক্উটনৌতিক প্রয়াসে অকুণ্ঠ- 
ভাবে লপ্ত থাকাই এখন হায়দরাবাদ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পল্থা। মুল্সীকে 
এই পল্থার উপযূস্ত বলে মনে করেন না মাউণ্টব্যাটেন। 
মঙ্কটনও লম্ডন চলে 'গিয়েছেন। আমাদেরও এই আশঙ্কা হচ্ছে যে, মঞ্কটনও 

এইবার তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন এবং এ ব্যাপারের মধ্যে আর আসতে চাইবেন না। 
গত সপ্তাহে যেভাবে আলোচনা হয়েছে, সেভাবে আলোচনা আর চাঁলয়ে যাওয়া 
বৃথা সময় নম্ট করার ব্যাপার বলেই সম্ভবত মঞ্কটন ধারণা করবেন। কিন্তু মঙ্কটন 
না থাকলে মাউণ্টব্যাটেনও হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধানে আর কিছ? করতে পারবেন, 
শক না সন্দেহ। 



নানা রহস্যের উদ্ধার 

কাঁলকাতা, সোমবার, ৮ই মার্চ, ১৯৪৮ সাল মাউণ্টব্যাটেন এখন ভ্রাম্যমাণ । 
নয় দনের মধ্যে কলিকাতা, ভীড়ষ্যা, রেঙ্গুণ ও আসাম পরিভ্রমণ ক'রে দিল্লী 'ফিরে 
যেতে হবে। ূ 

দমদম বিমান ক্ষেত্রে পাশ্চমবজ্গের গভর্নর বিখ্যাত সি আর অর্থাৎ চক্রবতাঁ 
রাজগোপালাচারী উপাস্থত ছিলেন। আনম্টানিক সম্বর্ধনার পর মাউশ 
সঙ্গে আমরা দমদম থেকে কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউস পর্যন্ত দীর্ঘ পথ মোটরয়ানে 
আঁতন্রম করবার সময় ভারতের এক বিখ্যাত শহরের রূপ দেখবার সুযোগ পেলাম। 
গত চার বংসর ধরে এইভাবে ভারতের অনেক শহর দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। 
কলকাতা শহরের উপকণ্ঠ এবং বাঁস্ত অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনের মধ্যে 
যে শঙ্কা ও নৈরাশ্যের বেদনা অনুভব করেছি, সেটা আমার নতুন আঁভজ্ঞতা নয়। 
ভারতের অন্যান্য শহর অণ্চলেও ভ্রমণের সময় একই অস্বাস্ত বরাবর অনুভব ক'রে 
এসেছি। কি আবর্জনাময় ও নোংরা এইসব শহুরে জীরন। মানবীয় জীবনযাত্রার 
ন্য[নতম আশা ও আঁধকারের নিম্নতম স্তরেরও নীচে পড়ে রয়েছে এইসব শহরের 
জীবনযাত্রার পদ্ধাত। অবনত জীবনের এই রূপ মার্জত ও উন্নত করা 'ি ধীরে- 
সুস্থে চালিত কোন সংস্কারের নীতি ও প্রয়াসের দ্বারা সম্ভবপর? এই অবনত 
জনতাজীবনের একমান্ন দাবী হলো--আজই চাই। এক 'দিনের মতোও অপেক্ষা করে 
থাকার সঙ্গাত এদের নেই। প্রাতাঁদনের অভাবের তাড়নায় এই জাবন পর্যদস্ত। 
রুট চাই আজই-_এই হলো প্রাতাঁদনের দাবী । যেখানে একটি দিনের সমস্যারই 
এই রূপ, সেখানে সমগ্রের উন্নাতি যে কত দূরের এবং কত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, 
সেটাও অনুমান করতে পারি। ক্ষুধা, দারিন্যু, যাল্লিক শিল্পব্যবস্থার শোষণ প্রাক্রয়। 
এবং সাম্প্রদায়িক হংসার বিভশীষকা থেকে এই জনতাজীবনের ম্বান্ত সদূরপরাহত 
বলেই মনে হচ্ছে। এর মধ্যে আর এক সমস্যা হলো কম্যুনিষ্ট ঠগের দল, ঘারা সব 
সমস্যা সমাধান ক'রে দেবে বলে এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছে। 

কলকাতার মেয়র এক চায়ের আসরে মাউণ্টব্যাটেনকে সম্বর্ধনা করলেন। মাউন্ট- 
ব্যাটেনের ধমনীতে প্রবাহিত রাজবংশের শোঁিতের' স্তুতি ক'রে ভাষণ দান করলেন 
মেয়র। তা ছাড়া আলগ্কারিক ভাষায় [হজ এক্সেলেন্সীর গৃণগ্রামেরও প্রশংসা 
করলেন। দেশ খণ্ডনের কথা উল্লেখ ক'রে মেয়র বললেন যে, এই অখণ্ড ও 
আঁবভাজ্য প্রাচীন দেশ এক এীতহাঁসক সত্যকে ক্ষু্ন ক'রে আজ স্বাধীনতা লাভ 
করেছে। ভাষণের উপসংহারে মেয়র বললেন, “ইওর এক্সেলেন্সী, আপানি আপনার 
নিপুণ অঙ্গুলি এবং বালষ্ঠ বাহুর সাহায্যে দুটি নিকেতন সৃষ্টি করেছেন। আমরা 
আশা করি, ইওর একেলেল্সী এরপর আপনার এই দুই সৃষ্টিকে একটি শান্তির সেতু 
এবং একি আনন্দের সেতু “দিয়ে য্যস্ত ক'রে দেবেন।” এই তুরায় কল্পনা অথবা চায়ের 
পেয়ালার শব্দঝঙ্কার, কিংবা সভার ভিড়ের নিঃ*বাসে বাতাস ভার হয়ে ওঠায়, ঠিক 
বলতে পাঁর না এর মধ্যে কোনটির জন্য মাউন্টব্যাটেন একট, লাঁজ্জত হয়ে উঠলেন 
এঁধং একটা অস্বস্তির ভার অনেক চেষ্টায় সহ্য ক'রে তাঁর বন্তৃতাও শেষ ক'রে দিলেন 
* সভায় বন্তৃতার ব্যাপার খন শেষ হলো এবং আতাঁথদের মধ্যে বোশর ভাগই 
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চলে গেলেন, তখন সি আর উঠে এসে আমার টৌবলের কাছে বসলেন। 
.সাঁত্যকারের জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষের মতোই "তান প্রচণ্ড সরলতার সঙ্গে এবং মনের 
মধ্যে কিছুই চাপা না রেখে তাঁর কথা বলে যেতে লাগলেন। তান বললেন, 
কাশ্মীরের ব্যাপারে তাঁর দ্ীশ্চন্তা গভীর হয়ে উঠেছে । দেশের অর্থ-সম্পদের বড় 
বোঁশ অপচয় হয়ে চলেছে। তান একটা উপমা 'দয়ে তাঁর বন্তব্য বর্ণনা করলেন। 
এই চা-এর সভায় আতিদের কথা ভুলে গিয়ে, যাঁদ একটা ভাঙা পেয়ালাকে জোড়া 
দেবার চেষ্টায় আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠতাম, তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়াতো, কাশ্মীরকে 
নিয়ে ব্যাপার সেরকম দাঁড়য়েছে। 'স আর বললেন, আমাদের মুখরোচক হবে না 
মনে করেই মাউণ্টব্যাটেন সম্ভবত অনেক উচিত কাজের উপদেশ 'দতে কুণ্ঠাবোধ 
করছেন এবং সেসব উপদেশ 'দিচ্ছেনও না। 'তাঁন আরও বললেন, -'অত্যল্ত আপ্রয় 
কথা শান্তভাবে শুনবার অদ্ভূত শান্ত আছে পাণ্ডিতজীর (নেহর্র)। আম উত্তরে 
বললাম- একমাত্র উপদেশ দেওয়া ছাড়া মাউন্টব্যাটেনের যখন আর কোন 'নিয়ম- 
তান্তিক দায়ত্ব নেই এবং কিছ করবারও নেই, তখন তান নিজেকে এমন একটা 
অবস্থায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে চান না, ষে অবস্থায় তিনি শুধু একটা মানাঁসক 
অস্বস্তিই জাগিয়ে তুলবেন, অথচ কাজের দিক 'দয়ে কোন্ প্রভাব বিস্তার করতে 
পারবেন না। যেভাবে যে উপদেশ দিলে তার একটা প্রভাব হতে পারে, মাউণ্টব্যাটেন 
সেহীদকে লক্ষ্য রেখেই তাঁর দাঁয়ত্ব পালন করছেন। 

কথায় কথায় প্যাটেলের প্রসঙ্গও এসে পড়ল। রাজগোপালাচারী বললেন, 
প্যাটেলের মনের ভিতর নারীসূলভ একটা মমতাপ্রবণ ভাব আছে। প্যাটেলের 
সম্বন্ধে গান্ধীর একাঁট মন্তব্যের উল্লেখ করলেন রাজগোপালাচারী। গান্ধী 
বলতেন, সর্দারের চাঁরন্রে মাতৃসুলভ স্নেহপরায়ণ ভাব দেখা যায়। রাজগোপালাচারশ 
বললেন, তিনাটি বিশেষণের দ্বারা 'তাঁন প্যাটেলের চারন্ন সংক্ষেপে বলে দিতে 
পারেন-ীবশ্বস্ত, স্নেহশীল ও একরোখা,। 

ইতিহাসের চাকা িভাবে ঘুরে গেল, সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন রাজ- 
গোপালাচারী। আজ এই কক্ষে মাউণ্টব্যাটেন ও তিনি এমন শুভলক্ষণপূর্ণ 
পাঁরবেশের মধ্যে একসঙ্গে বসে খাবার খাচ্ছেন, এমন ঘটনাও বাস্তবে ঘটে গেল! 
রাজগোপালাচারী বললেন যে, সম্প্রাতি 'দল্লশী বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুজ্ঠানে 
মাউন্টব্যাটেন তাঁর বন্তৃতায় অতীতের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এখন 
যে অদ্রালিকায় 'দল্লনীর ব*ববিদ্যালয় অবাস্থত, সেই অদ্টালিকারই তের নম্বর কক্ষে 
লোঁড মাউশ্টব্যাটেনের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন পাঁরণয়ের অঙ্গীকারসূত্রে আবদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের এই উীন্ত শুনে রাজগোপালাচারীও তখানি স্মরণ করবার 
চেষ্টা করলেন। সেই সময় তিনি কোথায় ছিলেন? রাজগোপালাচারীর মনে পড়ে 
গেল, মাউন্টব্যাটেন ঠিক যে সময়ে দিল্লীর এই বিশ্বাবিদ্যালয় ভবনের তের নম্বর 
কক্ষে লোড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে পাঁরণয়ের অঙ্গীকার ঘোষণা করছিলেন, সেই 
সময়ে রাজগ্োোপালাচারী 'ছলেন এই দিল্লীরই জেলের পণ্য়যাট্র নম্বর কক্ষে। 

আজ গভর্নমেন্ট হাউসের নৈশ ভোজনের আসরে সভাষের ভ্রাতা শরংচন্দ্র বসৃও 
শনমাল্মত হয়োৌছলেন। সূভাষ এখনো বাঙালশী জাতীয়তাবাদের হরো। শরৎ এক 
সময়ে ভাইসরয়ের শাসন পাঁরষদের সদস্য ছিলেন। এখন তিনি বাংলার অশান্ত রাজ- 
নপাতর ক্ষেত্রে সরকারাবরোধশ সোস্যালিম্ট সংহাতির অন্যতম প্রধান উদ্যোন্তা ও সমর্থক। 
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নয়াদল্লী, শক্রবার, ১৯শে মার) ১৯৪৮ সাল : 'দল্লশ থেকে কলকাতা, তারপর 
উীঁড়ষ্যা এবং ডীড়ষ্যা থেকে রেঙ্গণ, রে্গুণ থেকে আবার কলকাতয় ফিরে এসে 
আসাম যাব্না। আসাম ভ্রমণ শেষ ক'রে দেশপারক্রমার এক দীর্ঘ অনজ্ঠান সমাপনের 
পর মাউশ্টব্যাটেন আবার 'দল্লশ ফিরে এসেছেন। মাউশ্টব্যাটেনের ডীঁড়ষ্যা ও আসাম 
ভ্রমণের সময় আম তাঁর সঙ্গে ছিলাম না। সেই কয়েকটা দিন আম কলকাতাতেই 
গভর্নর রাজগ্োপালাচারীর আঁতাঁথ হয়ে 'ছিলাম। 

পুরো দুপট মাসের পর আজ আবার নেহরু ও িয়াকতের সাক্ষাৎ হলো॥ য্্ত 
দেশরক্ষা পাঁরষদের কাজের নাম ক'রেও দু'জনকে একন্র করতে মাউন্টব্যাটেনকে বেশ 
কিছুটা অস্নাবধা ভুগতে হয়েছে। নেহরু ও লিয়াকৎ দ'জনেই ঠিক করেছেন যে, 
যস্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের এই বৈঠকই হবে শেষ বৈঠক। ৃ 

পূর্বেই এই নিয়ম না্দন্ট ক'রে রাখা হয়েছে যে, বর্তমান য্ত্ত দেশরক্ষা পাঁরষদ 
আগ্ামশী পয়লা এপ্রল পর্যন্ত চলে তারপর বন্ধ হয়ে যাবে। 'িয়ম করা হয়োছিল 
যে, যতাঁদন মাউশ্টব্যাটেন ছেড়ে না দেন ততাঁদন 'তাঁনই পাঁরষদের সভাপাঁত হয়ে 
থাকবেন। তিন ছেড়ে দেবার পর যেবার যে ডোমনিয়নে পাঁরষদের বৈঠক হবে, 
সেবার সেই ডোমিনিয়নেরই প্রধান মল্তী পাঁরষদের সভাপাঁত হবেন। মাউশ্টব্যাটেনের 

আরও একটি বছর চলে । মান্র বিশেষ কয়েক 'নার্দন্ট বিষয়েই পাঁরষদ আর্লোচনা 
ও বিবেচনা ক'রে থাকেন। মাউশ্টব্যাটেন পাঁরষদের বিবেচনার ক্ষেত্র প্রসারিত ক'রে 
তার মধ্যে আরও অনেক বিষয় আনতে চাইছেন। তাঁর ইচ্ছা, ক্রমে ক্রমে অর্থসংক্রান্ত 
বিষয়, অর্থনোতিক বিষয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পররাম্্র সম্পাঁকত 'বিষয়গীলকেও 
পারষদের বিবেচনার বিষয় ক'রে তুলতে হবে। 

নেহরু ও িয়াকৎ, দু'জনের কারও কাছেই যাঁদও মাউন্টব্যাটেনের এই ইচ্ছার 
কথাগুলি ভাল লাগল না এবং তাঁরা সমর্থনও করলেন না, তবুও দু'জনেই যুু্ত 
দেশরক্ষা পারষদের অন্য একটি মূল্য স্বীকার করলেন, যার জন্য পাঁরষদকে টাঁকয়ে 
রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তাঁরা মনে করেন। হস্ত দেশরক্ষা পাঁরষদের কাজের 
নাম ক'রেই দুই প্রধান মল্দ্ী ব্যান্তগতভাবে পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভের এবং মুখোমনাথ 
বসে আলোচনা করবার সুযোগ পাচ্ছেন। এই একটি লাভ এবং এহীঁদক 'দয়ে পাঁরষদকে 
প্রচলিত রাখার একটা মূল্য তথা সার্থকতা আছে। এই কথার পর মাউণ্টব্যাটেন 
দু'জনকে সহজেই রাজি করাতে পারলেন যে, দু'জনে অন্তত মাসে একবার ক'রে 
পরস্পরের সাক্ষাতে এসে দুই রাস্ট্রেরই সাধারণ স্বার্থের ও প্রয়োজনের বিষয়গুলি 
আলোচনা করবেন। 

গত ছয় মাস ধরে এই বিরোধের নিষ্পাত্তর চেষ্টায় যাঁদও অজন্্র তিন্ততা এবং 
ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হয়েছে তবুও তার মধ্যে এমন আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার 
আমাদের চোখে পড়েছে যার মূল্যও কোন 'দক দিয়েই কম নয়। নেহরু ও 'লিয়াকৎ 
উভয়েই এই ঝড়ের মধ্যেও যে পাঁরমাণ বাস্তবসচেতন স্স্থবাঁদ্ধর পরিচয় 'দয়ে 
আসছেন এবং সমগ্র ঘটনাকে যেভাবে মনের ধাীরতা রক্ষা ক'রে বিচার করছেন, তারই 
ফলে সব চেস্টার আশা ভরাড়ুবির পাঁরণাম থেকে এখনো রক্ষা পেয়ে আসছে। সব 
সময়েই মনে হয়, যাঁদ শুধু এদের দু'জনের উপর সব বিষয় ছেড়ে দেওয়া যেতে 
পারতো এবং এদের দু'জনের উপর অন্যান্য ক্ষেত্র ও সূত্র হতে যেসব ইচ্ছা ও 
অনোভাবের চাপ এসে পড়েছে, সেগাাঁল যাঁদ সারয়ে ফেলা যেত, তবে দুই রাষ্ট্রের 



নানা রহস্যের উদ্ধার ২৯ 

মধ্যে যত বিরোধের ব্যাপার রয়েছে সবই অল্পাঁদনের মধ্যে দ্ঢ়ভাবে নিষ্পান্ত ক'রে 
এবং সে নিম্পান্তকে একেবারে স্বাক্ষারত ক'রে ও সরকারী মোহরাঙ্কিত ক'রে কাষে 
পাঁরণত কারে ফেলাও সম্ভবপর হতো । 

নেহরদ-লিয়াকতের এইবারের গ্জালোচনায় অন্যান্য সাধারণ ও গৌণ কতগ্াঁল 
বিষয়ে সোহার্দাপূর্ণ মীমাংসাই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যোট মুখ্য বিষয়, সেই 
কাশ্মীর সম্পর্কেই কোন আলোচনা হয়ান। এর কারণ এই নয় যে, কাশ্মণরের 
সম্পর্কে আলোচনা করবার মতো নতুন কোন ঘটনার প্রসঙ্গ ছিল না। নিরাপত্তা 
পাঁরষদের বর্তমান সভাপাঁতি ডাঃ 'সিয়াং ইতোমধ্যে নিজে ব্যান্তগতভাবে উদ্যোগণ হয়ে 
যে প্রস্তাব করেছেন, সে প্রস্তাবের মূল বন্তব্য ভারতের কাছে সন্তোষজনকই মনে 
হয়েছে। কিন্তু দুভভাগ্যের বিষয় এই যে, ডাঃ 'সয়াং তাঁর পাঁরকজ্পনাকে নিরাপত্তা 
পাঁরদে আর সব সদস্য রাম্ট্রের কাছ থেকে সমর্থন কাঁরয়ে নেবার অপেক্ষায় 
থাকেননি । তার ফল এই হবে বলে মনে হচ্ছে যে, এই প্রস্তাব আরও িন্ততা সাঁষ্টর 
কারণ হয়ে উঠবে এবং এখনো দুই রান্ট্রের মধ্যে যে সামান্য পাঁরমাণ শুভেচ্ছার ভাব 
এবং আলোচনার আগ্রহ রয়েছে, তা'ও ক্ষীণতর হয়ে উঠবে। লেকসাকসেসের 
আলোচনার প্রণালী ও ভগ্গীর মধ্যেই সাগ্ঘাঁতিক রকমের একটা ভুল হয়ে চলেছে। 
প্রত্যক্ষভাবে সকলের সম্মুখে এবং একটা আন্তজাতিক আসরে বসে মীমাংসার চেষ্টায় 
মতভেদটাকেই যেভাবে পাকাপাঁক ক'রে তোলা হচ্ছে, তার কুফল প্রাতরোধ করার 
জন্য ক আবার আড়ালের ও গোপনের ক্টনীতিতে ফিরে গিয়ে কোন কাজ হবে? 

খাঁশ হয়োছি দেখে, লেকসাকসেসে ভারতের যে নতুন প্রাতানাধ দল চলেছেন, 
তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছেন বি এল শর্মা, পাবালক িলেশনস্-এর সেই দায়ত্ব "নিয়ে, 
যে দায়িত্ব এতাঁদন শোচনীয়ভাবে অবহেলা করা হয়েছে। তাঁর উপর হঠাৎ আদেশ 
এসেছে যেতে হবে। তান বস্তুত তাঁর 'জানসপন্রও গুছয়ে নেবার মতো সময় 
পানীন। আমি কয়েকজনের নামে পরিচয়-পন্ন লিখে শর্মাকে পাঠিয়ে 'দয়োছি, যাতে 
লেকসাকসেসে গিয়ে তাঁদের সঙ্ঘে ব্যান্তগতভাবে পাঁরচিত হওয়া শর্মার পক্ষে সহজ 
হয়। আমার বিশ্বাস আছে, শর্মা ভাল কাজ দেখাতে পারবেন। 

শেখ আবদল্লা এবার আর প্রাতনাধদলের সঙ্গে যাচ্ছেন না। তান এর* আগে 
লেকসাকসেসে নিজেকে জাহর করার ভঙ্গী নিয়ে যে বন্তৃতার নমুনা দেখিয়ে 
এসেছেন, সে বন্তৃতা রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যদের এবং মাঁক্ণ জনসাধারণের কাছে বস্তুত 
একটা মুগুরের ভোঁতা আঘাতের মতো বোধ হয়েছে। শেখ আবদঃল্লার বন্তব্য কারও 
মনে কোন 'বিশবাস বা ধারণা সৃষ্টি করতে পারোন। আবদুল্লা সেখানে গিয়ে আলোর 
চেয়ে উত্তাপই বোঁশ সৃ্ট ক'রে এসেছেন। 

জাফরুল্লা লেকসাকসেসে এইবার যা আরম্ভ করেছেন, সেটাই সবচেয়ে বেশি 
দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরের প্রশ্ন নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে তান তাঁর 
প্রচার-অভিযানের পদ্ধাততে হঠাৎ একটা নতুন ব্যাপার ক'রে ফেলেছেন-_-ভারতের 
উত্থাঁপত আঁভযোগের মূল বিষয় থেকে রান্ট্রপুঞ্জের মনোযোগ অন্য বিষয়ের 'দিকে 
চালিত করার চেস্টা । পাকিস্থানের ক্ষোভের কারণগ্লির এক নতুন তালিকা 'তাঁন 
উপাঁস্থত করেছেন এবং সেই তাঁলকা ক্রমে ক্রমে আরও বড় ক'রে তুলছেন। এই 
প্রচার-সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি অভিনব রকমের যে ব্যাপারটি 'তাঁন করেছেন, মাকিণ 
জনসাধারণ তার নাম 'দিয়েছেন-__“চীরন্র হত্যা"। জাফরুল্লা এক একজনের নাম ক'রে 
তাঁদের ব্যান্তগত সততার প্রন তুলে আঁভিযোগের আঁভযান চাঁলয়েছেন। এইবার 



২৯৬ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

তিনি ধরেছেন মাউণ্টব্যাটেনকে। মাউণ্টব্যাটেনের আঁভসম্ধির কথা লেকসাকসেসের 
আসরে উত্থাপন করেছেন জাফরুল্লা। 

মাউন্টব্যাটেনের বিরদ্ধে ব্যান্তগত অপবাদ রটনার কাজ জাফরুল্লা বুঝে বুঝে 
ঠিক এমন একাঁট সময়ে আরম্ভ করেছেন, ফেঁ সময়ে মাউন্টব্যাটেন ব্যান্তগতভাবে 
উদ্যোগী হয়ে জাফরুল্লার আভযোগের প্রত্যুত্তর দিতে পারেন না। তানি বর্তমানে 
যে কার্যপদে নিষ্ন্ত রয়েছেন তাতে ব্যান্তগতভাবে উদ্যোগণী হয়ে প্রত্যুন্তর দেওয়া 
তাঁর পক্ষে 'নিয়মতাল্লক কারণেই সম্ভবপর নয়। 

জাফরুল্লার আভযোগ হলো, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে, ভাইসরয় [পদে 
আধাম্ঠত থাকার সময় থেকেই মাউন্টব্যাটেন ভবিষ্যতের পাকিস্থানকে বিপন্ন 
করার জন্য চেম্টা করে এসেছেন। আমাদের স্টাফের আলোচনা-সভায় আজ 
এই বিষয়টি নিয়ে অনেক কথা হলো। জাফরুল্লা যে নতুন একটা সমস্যা সাঁষ্ট 
করলেন, তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? মাউশ্টব্যাটেন ভেবেছেন, যবস্ত 
দেশরক্ষা পাঁরষদ ভেঙে দেবার আগেই জাফরুল্লার সব আভযোগের প্রত্যুত্তর এবং 
সেই সঙ্গে যাবতীয় তথ্য ও প্রমাণ তান পারষদের রেকর্ডে উল্লেখ ক'রে রাখরেন, 
যার দ্বারা বিষয়টিকে ভারতের ও পাকিস্থানের দুই গভরননমেন্টেরই গোচরীভূত করা 
হবে। জাফরুল্লার আভযোগের প্রত্যুত্তরগীল ব্রিটিশ গভনমেন্টেরও গোচরীভূত 
করা কর্তব্য; কারণ ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে আঁভযোগ করার অর্থ অবশ্যই 
ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকেও আভিযুস্ত করার ব্যাপার। 

মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে জাফরুল্লার প্রধান দূশট অভিযোগ হলো এই : 
মাউন্টব্যাটেন যখন ভাইসরয় ছিলেন সেই সময়ে জুলাই মাসের গোড়ার দিকেই তান 
শিখদের একটা গোপন পাঁরকজ্পনার কথা জানতে পেরোছিলেন এবং জেনেও তান 
সেই পাঁরকল্পনার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনান। শিখ নেতাদের গ্রেপ্তারের 
ব্যবস্থা করেননি মাউণ্টব্যাটেন। পূর্বে তিনি প্রাতশ্রাতি দিয়োছলেন যে, হাঙ্গামা- 
কারীদের 'তানি দমন করবেন। সেই প্রাতশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে তানি হাঙ্গামার চক্রান্তের 
সঙ্গে সংশ্লিন্ট শিখ নেতাদের সায়েস্তা করার জন্য চেষ্টাই করেনাঁন। 

এই আভযোগের প্রত্যুত্তরে মাউশ্টব্যাটেন যে মেমোরেন্ডাম দেশরক্ষা পাঁরষদের 
রেকর্ডের অন্তভূন্ত করেছেন, তাতে তান সমগ্র বিষয়টিকে প্রাঞ্জল ও স্পম্ট ক'রেই 
বর্ণনা করেছেন। শিখসমস্যা কোন্ রূপ গ্রহণ করেছিল, সে সম্বন্ধে গভনমেন্টের 
উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সকলেই যথেম্ট সচেতন ছিলেন। বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে 
কর্তৃপক্ষের কারও মনে কোনপ্রকার সতকতার অভাব বা ধারণার অস্পজ্টতা 'ছল না। 
1শখ-সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও সকলেই উপলাব্ধ করেছিলেন। 
কিন্তু শিখেরা গোপনে গোপনে একটা বড় রকমের পাঁরকজ্পনা করেছে, এরকম 
কোন সংবাদ মাউশ্টব্যাটেন পূর্বে পানীন। ৫&ই আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ গোয়েন্দা 
[বিভাগের জনৈক আঁফিসারের কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেন এই শশখ পরিকল্পনার কথা 
প্রথম শুনলেন। এই গোয়েন্দা আঁফসারের সঙ্গে আলোচনা করেও মাউন্টব্যাটেন 
যে সব তথ্য জানলেন তাতেও “শখ পঁরিকজ্পনা' সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কতগ্ীল বিষয়ের 
নঃসংশয় প্রমাণ ও তথ্য তান পানান। এই "শখ পাঁরকজ্পনা'র আকার-প্রকার 'কি, 
কোন্ কোন্ অণ্ুলে কতখানি ব্যাপকতার সঙ্গে এই গোপন শিখ-পরিকল্পনাকে কাজে 
পাঁরণত করার চেষ্টা হবে, সে বিষয়ে কোন নিভ'রযোগ্য তথ্য গোয়েন্দা আফসার 
দিতে পারেনান। 



নানা রহস্যের উদ্ধার ২১৯৪ 

পাঞ্জাবের গভর্নর জেংকিন্সৃ-এর লেখা একখানি চিঠিকে মাউন্টব্যাটেন প্রমাণ 
শহসাবে উল্লেখ করেছেন, যেটা জাফরুল্লার আঁভযোগ খস্ডনের পক্ষে যথেন্ট। 
'চিঠিখানির ভাষায় কোনই অস্পজ্টতা নেই, বন্তব্য প্রাঞ্জলভাবেই 'লাখিত। এ চিঠি 
[িলখোছিলেন জেধাকনৃস্ ৯ই আগস্ট তাঁরখে। জেংাকনৃস্ এই চিঠিতে পাঞ্জাবের 
তিন গভনরেরই স্বেয়ং জেংকিন্স্ এবং তাঁর পরবততাঁ দুই গভর্নর, যাঁরা িভন্ত 
পাঞ্জাবের দুই অংশের দুই গভনরের পদে নিষুস্ত হবেন বলে তখন 'স্থর করা 
হয়েছিল) আঁবসংবাঁদত আঁভমত জানয়োছলেন। তন গভর্নরই একবাক্যে এই 
আঁভমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপার আনৃজ্ঠানিকভাবে 
সমাপ্ত না হওয়া পর্্ত শখ নেতাদের 'বরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উাঁচিত 
হবে না। শুধু গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা পাঁরকল্পনা ক'রে রাখতে হবে, 
যেটা প্রয়োজন অন্যায় দুই পাঞ্জাবেই আঁত দ্রুততার সঙ্গে কার্যে পাঁরণত করা ও 
প্রয়োগ করা সম্ভবপর হবে। 

এই চিঠিতে ডীল্লাখত অন্যান্য বন্তব্য থেকে আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা যায় 
এবং এই তথ্যট বিশেষভাবে লক্ষ্য করার 'বিষয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর-পদে 
শনর্বাচিত হয়েছিলেন মুড এবং তাঁর পক্ষে পাকিস্থানের দিকে টেনে কথা বলাই ছিল 
স্বাভাবক; কারণ পাকিস্থানের স্বাথরক্ষার দাঁয়ত্ব তান গ্রহণ করোঁছিলেন। মুডই 
বলোছলেন, পূর্ব পাঞ্জাব গভন'মেন্ট শেষ পর্যন্ত কি মনোভাব অবলম্বন করবেন, 
সেটা সুস্পন্ট ক'রে এবং নঃসংশয়ভাবে না জেনে নিয়ে জেংাকনসের ণবশেষ ক্ষমতা*র 
আইন অনুসারে শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা একটা অত্যন্ত বিড়ম্বনার ব্যাপার হয়ে 
উঠতে পারে। মুড আরও বলোছিলেন, শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে কোথায় 
রাখা হবে, সেটাও একটা দুশ্চিন্তার বিষয় এবং এ বিষয়টা স্পম্ট ক'রে দিছ7 বোঝা 
যাচ্ছে না। গ্রেপ্তারের পর শিখ নেতাদের এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে তাঁদের 
নাম ক'রে জনসাধারণ একটা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তুলতে না পারে। ধৃত নেতাদের বন্দী 
ক'রে রাখবার জন্য জেংকিন্স্ তাঁদের অবশ্যই এমন স্থানে পাঠাতে পারেন না, 
যে স্থান আর কয়েকাঁদন পরেই পাঁকস্থানে পরিণত হবে। অপরাঁদকে ধৃত নেতাদের 
যাঁদ শুধু পূর্ব পাঞ্জাবেরই 'বাভল্ন স্থানে বন্দী ক'রে রাখা হয়, তবে নেতাদের 
গ্রেপ্তারের ব্যাপার নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটা আন্দোলন ও বিক্ষোভ জেগে উঠবে। 

রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্থান মাউশ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে আর একটি আভিযোগ এনেছেন 
যে, মাউন্টব্যাটেনেরই অসঙ্গাত চাপে পড়ে র্যাডর্ফ সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে 
পাঁকস্থানের প্রাত অন্যায় করেছেন। পাঁকস্থান বলেছেন, র্যাডারুফ বাঁটোয়ারা 
ঘোঁষত হবার পূর্ব মূহূর্তে ভাইসরয়ের ভবন থেকে যে গোপন অনদরোধ 
র্যাডারুফের কাছে পেশছেছিল, তারই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে র্যাডাক্রিফ সীমানার রেখা 
রদবদল ক'রে ভারতের স্াবধা এবং পাকিস্থানের ক্ষাত ক'রে দিয়েছেন। এই 
অভিযোগের প্রমাণস্বর্প পাকিস্থান একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন। ৮ই আগস্ট 
তাঁরখে জেংধকন্সের কাছে লেখা আ্যাবেলের স্যোর জর্জ আযাবেল, ভাইসরয়ের 
প্রাইভেট সেক্রেটার) একখানি চিঠি। এই চিঠিতে আবেল 'লিখোছলেন যে, সীমানা 
কাঁমিশনের বাঁটোয়ারা ১১ই আগস্ট তাঁরখে ঘোষণা করবার ইচ্ছা আছে। চিঠিতে 
বাঁটোয়ারার একটা আভাস তথা মোটামুটি পাঁরচয়ও উল্লেখ করা হয়োছল। সেই 
প্রসঙ্গে আবেলের চিঠিতে এই কথা বলা হয়েছিল যে, ফিরোজপদ্র এবং 'জিরা নামে 
তহশশীল দুপট পাকিস্থানের ভাগে পড়েছে। 



২৯৮ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

স্যার জর্জ আযবেলের লেখা চিঠির মধ্যে গভীর রহসোর কোন বস্তু ছিল না। 
চিঠির তাংপর্যও সরল এবং স্পম্ট। এই চিঠি সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বন্তব্য 
মেমোরেন্ডামে পাঁরম্কারভাবেই বিবৃত করেছেন। 

প্রকৃত ব্যাপার হলো এই : পাঞ্জাবের গভর্নর জেকন্স্ই কিছাঁদন পূর্বে জানতে 
চেয়েছিলেন যে, সীমানা কামিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একটা আভাস 'তানি ঘোষণার 
আগেই পেতে পারেন কি না। র্যাডাুফের বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কিছ তথ্য আগে থেকেই 
তাঁর জানবার প্রয়োজন হয়োছিল। সামানারেখা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস তান 
পেতে চেয়েছিলেন। দুই পাঞ্জাবের মধ্যে সৈন্যদল এবং পদালশদল চালাচালি কর্মীবার 
যে প্রয়োজন আর কয়েকাঁদনের মধ্যেই দেখা দেবে, তারই ব্যবস্থা করবার জন্য 
হতে চাইছিলেন জেংাকন্সৃ। পাঞ্জাবের কোন্ অংশ পাঁকস্থানে এবং কোন্ শি 
ভারতের মধ্যে পড়বে, তারই মোটাম:ট একটা পাঁরচয় জেনে নিয়ে সৈন্য ও 
চালাচাঁলর কাজটা এগিয়ে রাখবেন, এই ছিল জেংকিন্সের উদ্দেশ্য । 

র্যাডাক্রুফের সেক্রেটারি আযাবেলকে বাঁটোয়ারার একটা পূর্বাভাস মান্র দিয়েছিলেন, 
যেটা নিতান্ত একটা আন্দাজ ছাড়া আর কিছ ছিল না। কমিশন তখনো চূড়াল্ত- 
ভাবে সীমানারেখা নির্ণয় করে ফেলেনান। 

বাঁটোয়ারা ঘোষিত হবার পর দেখা গেল যে, র্যাডক্লিফের সেক্রেটারি আযাবেলকে 
বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে পূর্বাভাস 'দিয়োছলেন, তার অনেক কিছুই ভুল। জেংকনসের 
কাছে লেখা আযবেলের চিঠিতে ঘোষণার সময় সম্বন্ধে এবং দ্ট তহশীলের সম্বন্ধে 
যে কথা লেখা হয়োছল, সেই দুটি সংবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে প্রমাণত হলো। 
কারণ, ফিরোজপুর আর জিরা তহশীল পাকিস্থানে পড়েনি এবং ১১ই আগস্ট 
তাঁরখেও বাঁটোয়ারা ঘোঁষত হয়নি। এই হলো আযাবেলের লেখা চিঠির রহস্য ও 
তাৎপর্য। চিঠিতে এ দূপট সংবাদ ছাড়া আর কোন সংবাদ ছিল না। এ ছাড়া 
চিঠির এক বিন্দু বোশ বা কম আর কোন রহস্য নেই। 

, তবুও আ্যাবেলের লেখা এই চঠিকেই মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা 
একটা আভিযোগের প্রমাণ হিসাবে উপাস্থত করেছেন পাকিস্থান। চিঠিতে যেসব 
কথার উল্লেখ আছে, সেগুলিকে হঠাং শুনলে একটা প্রমাণের মতোই মনে হয় এবং 
এই কারণেই চিঠিটিকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারছেন পাঁকস্থান। 

এর মধ্যে আর একটি বিষয়ে ভেবে দেখবার আছে। জেংঁকন্স্ যাঁদ সাত্যই 
মনে করতেন যে, তাঁকে একটা গোপন তথ্য আযবেল গোপনে সরবরাহ করেছেন, তবে 
[তান এ িঠিকে তাঁর দপ্তরের সাধারণ ফাইলে রেখে 'দয়ে চলে যেতে পারতেন 'কি ? 
তাঁর কি এতটাই মাথা খারাপ হয়েছিল যে, তাঁরই একটা পাঁকিস্থানীবরোধী গোপন 
কর্মের প্রমাণ তান লাহোর দপ্তরে ফেলে রেখে চলে যাবেন তাঁরই পরবতর্ট 
পাঁকস্থানী গভর্নরের অবগাঁতর জন্য? আরও একটা কথা, পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর 
মুড ঘাঁদ সাঁত্যই মনে করতেন যে, তাঁর ব্রাটিশ সহকমারা একটা অসং কাণ্ড করছেন, 
তবে তান কি ব্রিটিশ সহকমাঁদের ধাঁরয়ে দেবার জন্য এই চিঠিটি তাঁর হাতছাড়া 
ক'রে সাধারণ সরকারী ফাইলে রেখে যেতেন? মাউণ্টব্যাটেনের মতো মান্দুষের 
আত্মমর্ধাদাজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংশয় প্রকাশ ক'রে সম্পর্ধভাবে আভযোগ উত্থাপন 
করেছেন পাঁকিস্থান। সে কথা ছেড়ে দিই। র্যাডক্লিফের কথাই ধরা যাক। কোন বিষয়ে 
বিচারের ক্ষেত্রে র্যাডারুফের মতো মানুষের যে আইনগত সততার খ্যাত ও ব্যান্তগত 
খ্যাতি আছে, তার বিরদ্ধে সংশয় প্রকাশ করার সাহস কি কারও হতে পারে? কিন্তু 



নানা রহস্যের উদ্ধার ২৯৯, 

দেখা যাচ্ছে যে, তা'ও হয়েছে। পাকিস্থানের আঁভযোগের একটা অর্থ এই যে, 
সীমানা নির্ধারণের ব্যপারে ন্যায়সঞ্গতভাবে বিচার ও বিবেচনার দ্বারা £স্ধান্ত, 
না ক'রে র্যাডাক্রফ বাইরের চাপে পড়ে একটা 'সদ্ধান্ত করোছলেন। 

নয়াদিললশী, রাববার,। ২১শে মার্চ ১৯৪৮ সাল : কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে 
রাম্ট্রপুঙ্জে চীনা প্রীতাঁনীধ ডাঃ 'সয়াং যে প্রস্তাব অথবা পাঁরকজ্পনা রচনা করেছেন, 
সে সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থানের সংবাদপন্নে আভমত প্রকাশিত হয়েছে। যা ধারণা 
করা হয়েছিল তাই হয়েছে। ভারত ও পাকিস্থানের আঁভমত পরস্পরের ঠিক 
উল্টোটি হয়েছে। ভারতের হিন্দস্থান টাইমসের মতে এই চীনা প্রস্তাব হলো,_ 
“্যান্তসঞ্গত এবং বাস্তবসম্মত পন্থায় রোধ সমাধানের প্রথম যথার্থ প্রচেষ্টার 
উদাহরণ।” এই পান্রকা আরও বলেছেন যে, পাঁথবীর শান্তিকামী এবং আত্ম- 
মর্ধাদাবোধসম্পন্ন প্রত্যেক রা্দ্র যে উপায়কে সমস্যা সমাধানের প্রকৃত উপায় বলে 
মনে করেন, চীনা প্রস্তাবে সেই উপায়ের কথাই বলা হয়েছে। অপরাঁদকে 
পাকিস্থানের ডন বলছেন-_“আমরা এখনও আশা করাছ ষে, নিরাপত্তা পারষদ পূর্বে 
যে বাস্তবসম্মত কাণ্ডজ্ঞানের প্রমাণ 'দয়েছিলেন, চীনা প্রস্তাব উপেক্ষা ক'রে পুনরায় 
সৈই কাণ্ডজ্ঞানের পাঁরচয় দেবেন। চঁনা আপোষ প্রস্তাবে বস্তুত একপক্ষকে 
(ভোরতকে) সব কিছু দেওয়া হয়েছে এবং অপরপক্ষকে পোকিস্থানকে) কিছুই দেওয়া 
হয়ন।” পাকিস্থান এখনো এই দাবী করছেন যে, বর্তমান কা*্মণর রাজ্য-সরকারের 
রাজনোতিক মর্যাদা ও আঁধকার নির্ণয় করতে হবে গণভোটের আগে নয়, নিরপেক্ষভাবে 
ও স্বাচ্ছন্দ্ের সঙ্গে কাশ্মীরী গণমত জানা হয়ে যাবার পরে। 

অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। দুই পক্ষের এই ধরনের পরস্পরাবরোধী আভমতের 
ও তর্কের মধ্যে মীমাংসার সম্ভাবনা আরও অস্পন্ট হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে একটা 
নতুন কথাও হঠাং কানে এসেছে । বলেছেন গতকালের হন্দুস্থান টাইমৃসৃ । 'হিন্দু- 
স্থান টাইমসের দেবদাস গান্ধী এবং জি ডি বিড়লার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, সেটা 
আমাদের জানা আছে। সুতরাং এই মহল থেকে যে নতুন একটা নীতিকে পরণক্ষা 
ক'রে দেখবার প্রস্তাব করা হচ্ছে, সেটা একট; মনোযোগ "দিয়েই ববেচনা ক'রে দেখা 
উঁচত। গণভোটে যে যে বিষয়ে কাশ্মীরী জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করার কথা 
এ পর্যন্ত বলা হয়ে আসছে, তার মধ্যে আর একটা নতুন বিষয় যোগ ক'রে দেবার 
প্রস্তাব করেছেন 'হন্দস্থান টাইমৃস্। কাশ্মীরবাসী ভারতে যোগদান করবে, না 
পাঁকস্থানে যোগদান করবে_-গণভোটে মান্র এই দুটি জিজ্ঞাস্য কাম্মীরবাসীর 
সম্মুখে উত্থাপন করার প্রস্তাব হয়ে আছে। হিন্দুস্থান টাইমৃস্ বলছেন, সেই 
সঙ্গে আর একটি জিজ্ঞাস্য কাশ্মীরবাসীর সম্মুখে উপাস্থিত করা কর্তব্য। সেটি 
হলো- কাশ্মীরবাসী কি স্বতন্ত্র থাকতে চায়? গণভোটে এইভাবে তিনটি 'জিজ্ঞাস্য 
উপ্পাস্থত ক'রে কাশ্মীরবাসণর ইচ্ছা জানবার জন্য ব্যবস্থা করবার প্রস্তাব করেছেন 
হিন্দুস্থান টাইমৃস্। আরও বলেছেন__“কাশ্মীরবাসীকে মান দুই ডোমনিয়নের 
কোন একাঁটিতে যোগদানের পক্ষে ভোট 'দতে বললে ভুল হবে এবং অন্যায় করা হবে। 
শুধু দুই ডোমিনিয়নের কোন একাঁটতে যেগাদানের ইচ্ছার কথা নয়, সেই সঙ্গে 
কাণ্মীরবাসীকে এই ইচ্ছা প্রকাশেরও সুযোগ দিতে হবে যে, তাঁরা স্বাধীন ও স্বতল্দ 
থাকাই পছন্দ করেন কি না।” 

নয়াদিল্লশ, বুধবার, ৭ই এীপ্রল, ১৯৪৮ সাল : দিল্লীর গভর্নমেন্ট হাউসে বিগত 
এক পক্ষ কাল কোন চণ্চলতার সাড়া ছিল না। কারণ কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে মাউপ্ট- 



"৩০0০ ভারতে মাউশ্টব্যাঢেন 

ফ্যাটেনের সঙ্গে যেতে হয়েছিল। সুদূর দক্ষিণের কোচিন ও ন্রিষাঙ্কুর এবং নিকটের 
উদয়পুর ও কাপুরথালা ঘুরে আসতে হয়েছে। 

কাপুরথালা গিয়ে কয়েক মুহূর্তের মতো একটা সরস আমোদ উপভোগের সুযোগ 
পেয়োছি। কাপুরথালার মহারাজার বয়স হলো 'ছয়াস্তর বংসর। বিগত একাত্তর 
বংসর ধরে তান গাঁদতে রয়েছেন, কারণ পাঁচ বংসর বয়সেই তাঁকে 'হিজ হাইনেস 
হয়ে গাঁদতে আরোহণ করতে হয়োছল। মাউশ্টব্যাটেন দম্পাঁতকে আঁভনন্দন 
জানাবার সময় কাপুরথালার মহারাজা তাঁর বন্তৃতায় বললেন--লর্ড ও লোড উইিং- 
ডনকে আজ এ রাজ্যে আম স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার সূযোগ পেয়ে.....ইত্যাঁদ?। 

কোচিনের মহারাজার সঙ্গে আলাপ করতে মাউশ্টব্যাটেনকে বেশ অস্নাবধা ভুগতে 
হয়েছে। মহারাজার শরীর খুবই অশ্ত ও অসংস্থ বলে মনে হলো। মহারাজা 
শুধু তাঁর ঘরোয়া ও পারিবারিক বিষয়ে মাউন্টব্যাটেনকে নানা কথা শোনাতে আরম্ভ 
করলেন। মহারাজা জানালেন যে, তাঁর পাঁরবারের লোকসংখ্যা হলো চার শত ষাট। 
"একাট মান্ন রাজনোতিক প্রশ্ন করলেন মহারাজা । মাউন্টব্যাটেনকে 'তান জিজ্ঞাসা 
করলেন- স্ট্যালনের সঙ্গে ক আপনার দেখা হয়েছে ? 

আবার দিল্লী । দিল্লী ফিরে এসে মাউন্টব্যাটেন দেখলেন যে, সেই হায়দরাবাদ- 
সঙ্কটই তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। বর্মা থেকে ফিরে এসেই মাউশ্টব্যাটেন দেখোঁছলেন যে, 
'নিজামের কাছ থেকে তাঁর উদ্দেশে লেখা একখানি চিঠি এসে পড়ে রয়েছে। কিন্তু 

হয়োছল বলে তান গভনমেশ্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তরকেই 'নজামের এই চিঠির উত্তর 
দেবার জন্য অনুরোধ ক'রে গিয়েছিলেন। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল মাউন্টব্যাটেনের। 
শতনি নিয়মতন্ল অনুসারে যা করতে পারেন, একমান্র সেই কর্তব্যটুকু পালন করা 
ছাড়া অন্য .কোনভাবে এইসব বিরোধাঁবষয়ক আলোচনার মধ্যে নিজেকে জাঁড়য়ে 
ফেলতে ইচ্ছা করাছলেন না। তিনি নিয়মতন্ত্র অনুসারে গভরননমেন্টকে পরামর্শ দিতে 
“পারেন ঠিকই, 'িল্তু 'কাজ' করতে পারেন একমান্র গভনমেস্টেরই পরামর্শ অনুসারে । 

দেশীয় রাজ্য দপ্তর নিজামকে যে 'চিণি প্রত্যুত্তরে পাঠিয়েছেন, তার খসড়া প্রথমে 
রচনা করেছিলেন ভি পি। প্যাটেলের হাতে পড়ে সে চিঠির ভাষা আর এক দফা 
কড়া হয়ে উঠল, নেহর আবার সে চিঠিকে এক দফা নরম ক'রে 'দিলেন। এত 
ক'রেও শেষ পর্য্ত যে উত্তর তৈরী হলো, তার মধ্যে যথেম্ট শস্ত ভাষা ও শাসানির 
ভাব রয়েই গেল। এই "চাই 'নিজামের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন দেশীয় রাজ্য 
দপ্তর। প্রোরত হবার আগে এই চিঠি দেখবার সুযোগ পানান মাউশ্টব্যাটেন। 
চিঠিতে খোলাখাঁলভাবেই নিজামকে এই বলে আঁভযুস্ত করা হয়েছে যে, তিনি 
'স্থিতাবস্থা চুন্তি ভঙ্গ করেছেন। চুন্ত অনুসারে অঙ্গীকৃত দায়ত্ব পালনের জন্য 
'নিজামকে বলা হয়েছে । তা ছাড়া ইর্ডেহাদ ও রাজাকর দলকে 'নাঁষদ্ধ করার জন্যও 
শনজামকে অনুরোধ করা হয়েছে। 

মঙ্কটন এর আগেই অবশ্য জানিয়ে দিয়োছলেন যে, তান হাত গুটিয়ে 
শনয়েছেন এবং হায়দরাবাদের ব্যাপারে আর ভিড়তে আসবেন না। কিন্তু ২৮শে 
মার্চ তাঁরখেই লশ্ডন থেকে হায়দরাবাদ ফিরে এসে মঞ়্টন আবার এই ঘটনার মধ্যে 
আবির্ভূত হয়েছেন। ভারত গভনমেন্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের চিঠি পড়ে এবং 
চারাঁদকের ব্যাপার দেখে তানি অত্যন্ত বিচালত হয়েছেন। মন্কটন যাঁদও শান্ত 
স্বভাবের মানুষ কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্টের এই চিঠি পড়ে তান ক্ষৃত্খ ও উত্তোজত 
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হয়েছেন। গত রান্রতেই 'তান হায়দ্রাবাদ থেকে সোজা 'দল্লশ চলে এসেছেন। সঙ্গে 
নিয়ে এসেছেন নিজামের একখানি চিঠি, মাউশ্টব্যাটেনের কাছে লেখা । মঙ্কটন এই 
ব্যাপার নিয়ে সবারই সঙ্গে যেন যুদ্ধ করবার জন্য একটা উত্তোজত মনোভাব নিয়ে 
হাজির হয়েছেন। গভর্নর-জেনারেল হোক্ বা আর যেই হোক্ কাউকে এবার আর 
ছেড়ে কথা বলবেন না মঙ্কটন। এখন, এইরকম ক্ষুব্ধথ ও উত্তোজত মঙ্কটনের 
সঙ্গেই তাঁর ঘানম্ঠ বন্ধু মাউণ্টব্যাটেনকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। 

নিজামের কাছ থেকে যে চিঠি নিয়ে এসেছেন মঙ্কটন, সে চিঠি পড়ে এটা বোঝা 
গেল যে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আভযোগের এই দাঁলল রচনায় যথেষ্ট দক্ষতার 
পরিচয় নিজাম দিতে পেরেছেন। ভারত সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে শাসান 
দিয়েছেন, সে ব্যবস্থার য্যান্তহীনতা প্রমাণ করার মতো কয়েকাঁট হ্যান্তও দৌঁখিয়েছেন 
নিজাম। চিঠি পড়ে বোঝা যায় যে, নিজাম তাঁর নিজেরই মনের প্রেরণায় এ চিঠি 
ীখেছেন। ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তর নিজামকে যে পন্ন দিয়েছেন, সেই 
পন্রকে চরম-পন্র” বলেই মনে করেছেন নিজাম। মাউশ্টব্যাটেনের কাছে 'লাখত প্লে 
তাঁর এই ধারণার কথা প্রথমেই উল্লেখ ক'রে নিয়ে তার পর অন্যান্য বস্তব্য বলেছেন 
নিজাম। নিজাম আরও বলেছেন, ভারত সরকারের এই চিঠিকে হায়দরাবাদের সঙ্গে 
সকল সৌহার্দাপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দেবার প্রাথামক উদ্যোগ বলে তান মনে 
করছেন। এই অবস্থায় নিজাম মাউশ্টব্যাটেনের কাছে 'শেষ আবেদন" জানিয়েছেন 
যে, মাউন্টব্যাটেন যেন তাঁর পদক্ষমতার সাহায্যে এই অবাঞ্চত পাঁরণাম 'নবারণের 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। 

মণ্কটনের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের ঘানম্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, উভয়েই 
উভয়ের মন ও আঁভপ্রায়ের সঙ্গে সুপারাচত। সূতরাং ক্ষুব্ধ মঙ্কটনের সঙ্গে 
আলোচনা করতে মাউণ্টব্যাটেনের কোন অস্বীবধা হলো না। খোলা মন নিয়েই 
দুজনে আলোচনা করলেন। মাউ্টব্যাটেন এই সত্য কথাটি মঙ্কটনকে বোঝাতে 
সক্ষম হলেন যে, ভারত সরকার সত্য সত্যই নিজামের কাছে কোন চরম-পন্র' প্রেরণ 
করেনান। এঁ পন্রাট মোটেই চরম-পন্র নয় এবং ভারত সরকার হায়দরাবাদের 
'অর্থনৌতক অবরোধে'র জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা গ্রহণের নিদেশ দান কমন্স 
আলোচনা আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই নেহরু উপস্থিত হলেন। নেহরুও নিজ 
মুখেই জানিয়ে গেলেন যে, ভারত সরকার নিজামকে 'চরম-পন্র' হিসাবে এই পন্ন দেননি 
এবং হায়দরাবাদের অর্থনোতক অবরোধও ভারত সরকারের কাম্য নয়। 

কিন্তু আর একটি ব্যাপারে আবার জল ঘোলা হয়ে উঠেছে। জল ঘোলা 
করার মতো এই প্রস্তরাটি নিক্ষেপ করেছেন ইন্তেহাদের নেতা কাঁশম রেজাঁভ। 
অনেকগ্দাল ভারতাঁয় সংবাদপন্রে ধর্মোল্মাদ রেজাঁভর একটি বন্তৃতার 'রিপোর্ট প্রকাঁশত 
হয়েছে। গত ৩১শে মার্চ তারিখে হায়দরাবাদের অস্ন-সস্তাহ উপলক্ষে আহৃত 
এক জনসভায় রেজাভ একটি 'শোণিত-পিপাস বন্তৃতা 'দয়েছেন। রেজাঁভ তাঁর 
বন্তৃতায় হায়দরাবাদের প্রত্যেক মুসলমানের উদ্দেশে এই আবেদন জানিয়েছেন যে, 
8১0০425৮81৮) 
মুসলমান যেন তরবার কোষবদ্ধ না করেন। এই বন্তৃতায় একটি গার্হত 
আঁভসাম্ধমূলক মন্তব্যও করেছেন রেজাভ-“ভারতায় ইউনিয়নে আমাদের অুসালিম 
বেরাদারগণ হায়দয়াবাদের স্বার্থের জন্য পণ্চমবাহন*শর কাজ করবেন ।' 

এই ধরনের ভাষার ব্যবহার চলতে থাকলে, পাঁরণামে দক্ষিণ ভারতের অবস্থা 
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ক রকম শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে, সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়। দৈবের 
অনগ্রহে দীক্ষণ ভারতে এখনো সাম্প্রদায়িক শান্তি রয়েছে। উত্তর ভারতের 
ভয়ঙ্কর উত্তেজনা এখনো দক্ষিণ ভারতের দেহে ও মনে সংক্লামিত হতে পারেনি । 
দাঁক্ষণ ভারতের শান্তি ক্ষন করার উদ্দেশ্যেই রেজাভ তাঁর বন্তুতায় এই ধরনের ভাষা 
ব্যবহার করছেন বলে ধারণা না ক'রে পারা যায় না। 

নয়াদল্লা, রবিবার, ১১ই এপ্রল, ১৯৪৮ সাল : রেজাভ-ষড়যন্ত্র আরও গভশর 
হয়ে উঠছে। মও্কটন গত কালই "দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে চলে গিয়েছেন। [যাবার 
সময় তানি একটা বিষয় ভাল ক'রেই বুঝে গিয়েছেন। আঁবিলম্বে হায়দরাবাদে দীয়িত্ব- 
শীল গভর্নমেন্ট প্রাতষ্ঠা করা ষে বর্তমানে কতখান প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, সেটা 
“তিনি উপলাব্ধ করেছেন। আর একাট 'বষয়ে মঙ্কটন দিল্লী থেকেই তাঁর কর্তব্য 
সপম্টভাবে বুঝে নিয়ে গিয়েছেন। রেজাঁভকে আঁবলম্দে গ্রেপ্তার করা কর্তব্য, এই 
পরামর্শ নিজামকে এখনই দিতে হবে এবং এই পরামর্শ দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত 
হয়েই হায়দরাবাদে গিয়েছেন মজ্কটন। 

[িন্তু আজই মঙ্কটনের কাছ থেকে মাউন্টব্যাটেনের কাছে এক টোলগ্রাম 
উপাস্থিত হলো। মঙ্কটন লিখেছেন যে, রেজাভর বন্তৃতার সংবাদটি মিথ্যা। মঙ্কটন 
খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে, এরকম কোন 'জেহাদণ' বন্তৃতা রেজাঁভ দেনানি। মণ্কটনের 
ধারণা, ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেন আর কোন আলোচনা 
সোহার্দ্যপূর্ণভাবে চাঁলত হতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই 'ভাত্তহীন সংবাদটি 
ইচ্ছা ক'রেই কেউ প্রচার করেছে। 

মাউশ্টব্যাটেন আমাকে এই নির্দেশ দিলেন যে, আঁবিলম্বে খোঁজ খবর নিয়ে 
জানতে হবে, প্রকৃত ব্যাপারটা কিঃ আমিও সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ কারে 
শদলাম। রেজাভ-বন্তৃতার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আমাকে দস্তুরমতো ডিটেকটিভ 
শার্লক হোমসের মতোই আত দুরূহ এক সন্ধানকার্ষের ভার নিতে হলো। নানা- 
'সূত্রে প্রাপ্ত যে সব গোলমেলে এবং অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করলাম, তার ভিতর 
থেকে প্রকৃত ব্যাপার আবিচ্কার করতে গিয়ে ডাঃ ওয়াটসনের মতো আমাকেও একটা 
ধাঁধার মধ্যে পড়ে হতভম্ব হয়ে যেতে হলো । 

একটা বিশেষ অদ্ভূত ব্যাপার এই যে, রেজাঁভর ৩১শে মার্চের বন্তৃতাটি ভারতয় 
'সংবাদপন্রে সাতাঁদন পরে প্রকাশিত হয়েছে। কেন এই বিলম্ব? ভারতীয় সংবাদপত্রে 
যেভাবে এই বন্তুতার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মনে হয় রেজভি সত্য সত্যই 
৩১শে মার্চ তাঁরখে কোন সভাস্থলে দাঁড়য়ে বন্তুতা করেছেন। বন্তৃতার 'ববরণের 
মধ্যে উৎসাহশী শ্রোতাদেরও নানারকম উল্লাস মন্তব্য ও জয়ধযনির উল্লেখও করা 
হয়েছে। অথচ মঞ্কটন লিখেছেন, কোন 'সভা'ই হয়নি । 

দশদন আগে নেহরুও আইনসভায় তাঁর একাট বন্তৃতায় রেজাঁভর এই বন্তৃতার 
কথা উল্লেখ করেছেন। হিংসা ও নরহত্যার প্ররোচক এই বন্তৃতা সম্বন্ধে নেহরুও 
মন্তব্য ক'রে বলেছেন যে, 'রেজাভ এই রকম 'হংসা-প্ররোচক বন্তুতা আরও বহুবার 
শদয়েছেন।” ভারতীয় সংবাদপত্রে রেজাঁভর পর্ব প্রদত্ত 'বাভন্ন বন্তৃতার অংশ 
'সঙ্কলিত ক'রে একটা নতুন রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে 
আরম্ভ ক'রে মার্চ মাস পর্যন্ত রেজাভ যেসব বন্তৃতা দিয়েছেন, তারই 'বাভল্ন অংশের 

উদ্ধৃতি। এর মধ্যে রেজাভর এমন সব উীন্তর উল্লেখ দেখাছ, যেগ্াল এর আগে 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে আম দোখনি। এসোসিয়েটেড প্রেস প্রামাণ্যসত্নে প্রাপ্ত 
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একট সংবাদে রেজাভর এমন একটি বন্তুতার বিবরণ 'দিয়েছেন, যেটা আমার বর্তমানের 
অননসন্ধানীয় ৩১শে মার্চের রেজীভ-বন্তৃতার চেয়েও অনেক বোশ আক্রমণমূলক ও 
গা্হত। অথচ এই বন্তৃতার রিপোর্ট পূর্বে কোন সংবাদপন্রে আমি দোঁখান। 
এসোিয়েটেড প্রেসের এই সংবাদে দেখাছি যে, প্রতাপশালী মোগল বাদশাহের মতো 
উদ্ধত ভঙ্গ ক'রে রেজাঁভ একটি রাজ্যাংশ দাবী করেছেন। বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের 
কয়েকাট অংশ হায়দরাবাদকে ফিরিয়ে দিতে হবে, এই দাবী করেছেন রেজাঁভ। 
মাদ্রাজের এই. সকল অংশ অতাঁতে হায়দরাবাদ রাজ্যেরই অন্তভুন্ত ছিল। রেজাঁভ 
বলেছেন--“সোৌদন আসতে আর দোর নেই, যোদন বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গা আমাদের 
হায়দরাবাদের বাদশাহের পা ধুইয়ে দেবে।” 

_ নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১৬ই এপ্রল, ১৯৪৮ সাল : মীর লায়েক আল এবং 
রেজাঁভ, উভয়েই অস্বীকার করেছেন, এবং উভয়েই বলেছেন যে, ৩১শে মার্চ তাঁরখে 
'অস্ন-সপ্তাহ"' উপলক্ষে কোন জনসভা হয়নি এবং কোন বন্তৃতাও দেওয়া হয়ান। 
টাইমস পান্রকার সংবাদদাতা এঁরক 'ব্রটার এই সময় হায়দরাবাদে ছিলেন। ব্রিটারের 
কাছ থেকে আম অনেক সংবাদ সংগ্রহ ক'রে এইবার বুঝতে চেষ্টা করলাম, রেজাঁভর 
এই জেহাদী বন্তুতার সত্যতা কতটুকু এবং সংবাদাঁট 'ভাত্তহীন ক না। ্ 

বুঝলাম, মীর লায়েক আল এবং রেজাঁভ ঠিক কথা বলেনান। 'ব্লটার 
বলেছেন, ৩১শে মার্চ তআঁরখে সকাল বেলা হায়দরাবাদে একটি জনসভা আহত 
হয়োৌছল এবং সেই সভায় রেজভি উপাঁস্থত থেকে সামরিক কায়দায় প্রায় পাঁচশত 
রাজাকরের আঁভবাদনও গ্রহণ করোছিলেন। কিন্তু এই সভায় যতক্ষণ রেজাঁভ 
ছিলেন, ততক্ষণ কোন বন্তৃতা তানি দেনীন। রাজাকরদের কুচকাওয়াজ শেষ হয়ে 
যাবার পরেও 'ব্রিটার সেই সভায় আরও বশ 'মনিট কাল ছলেন। এর পর রেজাভ 
এবং প্রায় ত্রিশজন লোক সভাস্থল থেকে চলে গিয়ে একাঁট গৃহে সমবেত হন। ব্রিটারও 
সেখানে উপাঁস্থত হন। এই গৃহের ক্ষদ্র সম্মেলনে চা ও কেক পাঁরবেশন করা হয় 
এবং -উপস্থিত সকলেই নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া ভাবে নানারকম আলাপ-আলোচনা 
করেন। ব্রিটার বলেছেন, রেজাঁভ 'নজে দরজা পর্যন্ত এসে 'ব্রটারকে বিদায় 'দিয়ে- 
শছলেন। এই পর্যন্ত তথ্য 'ব্রটারের কাছ থেকে পাওয়া গেল। ব্রিটার বিদায় নিয়ে 
চলে যাবার পর সেই গৃহে রেজাঁভ কোন বন্তৃতা 'দিয়োছলেন কি না, সেটা বলতে 
পারেন না ব্রিটার। সুতরাং রহস্য রয়েই গেল। 

একটি তথ্যের সন্ধান পেয়ে গেলাম। হায়দরাবাদের রাজননীতির ক্ষেত্রে এখন সকল 
পক্ষ থেকেই গোয়েন্দাগিরির জাল পাতা হয়েছে। রেজাঁভ প্রকাশ্যে জনসভায়, অথবা 
গোপনে ঘরোয়াভাবে যেসব কথা বলেন, সেসব শুনবার জন্য মুল্সী এবং নিজাম 
উভয়েরই চর নিয়ামতভাবে সেখানে উপাঁস্থত থাকে । এই লুকোচুরি খেলার মধ্যে 
রেজাভও অসতর্ক নন। রেজাঁভর চরও আবার নিজাম ও মুল্সীর প্রত্যেকটি উীন্ত 
ও আলোচনা শুনে এবং সংগ্রহ ক'রে রেজাভর কাছে রিপোর্ট ক'রে থাকেন। কিন্তু 
এই চরদের ধরা-ছোঁয়া যায় না, চেনাও যায় না। যেন একটা ছায়াজগতের জীবের 
মতো এই সব চর গোপনে কাজ ক'রে চলেছে। যাই হোক, একটি বিষয়ে আমি 
নিঃসংশয় হয়োছ। রেজাঁভ এমন এক ধরনের রাজনোতিক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ 
করেছেন, যেটা এইভাবে অবাধে চলতে থাকলে ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে 
আলোচনার 'ভীত্ত সম্পূর্ণভাবেই বিনম্ট ক'রে দেবে। রন্তপাতের জন্য যেভাবে 
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চূড়ান্তভাবেই ছিন্ন হয়ে যাওয়া স্বাভাবক। আর একটা বাস্তব সত্য এই ষে, 
রেজাভর কোন ক্রিয়াকলাপের খবর আর অজানা থাকছে না। সতর্ক পক্ষের চরেরা '. 
যথেন্ট সংবাদ পেয়ে যাচ্ছে। 

হায়দরাবাদ-সমস্যায় এখন বস্তুত একটা 'অচল অবস্থাই" দেখা 'দিয়েছে। মাউন্ট- 
ব্যাটেনও সমস্যার সমাধানের একটা সূত্র আঁবজ্কারের জন্য চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন, যাতে 
এই অচল অবস্থার উপশম হয়। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রাতনিধিদের সঞ্চে প্রায় 
প্রীতাঁদনই মাউন্টব্যাটেনের আলোচনা চলছে। মন্কটন গত বৃধবারে দিল্লশতে এসেছেন 
এবং লায়েক আলি এসে পেশছেছেন বৃহস্পাঁতবার। গভন'মেন্ট হাউসে সাঁতার। 
খেলার জন্য রচিত কীন্নম জলকুণ্ডের পাশে ছায়াশীতল ও শান্ত উদ্যানভূমির এক 
নিভৃতে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে মধ্যাহভোজনে যোগদান করেছেন মীর লায়েক আলি 
এই ভোজনের আসরে মাউন্টব্যাটেন ও লায়েক আল ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যাস্ত উপাস্থত 
ছিলেন না। এখানে বসে প্রায় দুস্বণ্টা কাল দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। 

মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন যে, লায়েক আঁলকে তানি এখন কিছুটা নরম ক'রে 
আনতে পেরেছেন। লায়েক আলির মনোভাবের যে পাঁরিচয় এতাঁদন ধরে পাওয়া 
যাচ্ছিল, তাতে এটাই বোঝা গিয়েছিল যে, হায়দরাবাদ-সমস্যার সমাধান চাইছেন না 
লায়েক আলি। সমস্যা এঁড়য়ে শুধ; সময় পার ক'রে দেবার কৌশল অনুসরণ 
ক'রেই চলছেন নিজামের এই একরোখা স্বভাবের প্রধান মন্তী। ন্তু মাউণ্ট- 
ব্যাটেন মনে করছেন যে, এতাঁদনে তাঁর কথা লায়েক আলর মনের উপর কিছুটা 
প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে । 'কন্তু এ সত্তেও লায়েক আল সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের 
পূর্বের ধারণার কোন পাঁরবর্তন হয়নি। মাউন্টব্যাটেন এখনো পূর্বের মতোই 
[শ্বাস করেন যে, হায়দরাবাদের প্রধান মল্ত্রী হবার মতো যোগ্যতা লায়েক আলির 
নেই। এই দুরূহ কূটনোৌতক আলোচনার ব্যাপারে যে পাঁরমাণ সংযত 'বিবেচনাশান্ত 
নিয়ে নিজামের প্রাতনাধর পক্ষে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, লায়েক আঁলর মধ্যে 
তার ষথেম্ট অভাব আছে। অদ্ভূত একরকমের গোঁ নিয়ে 'তান প্রত্যেক আলোচনায় 
যে মনোবৃত্তর পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে সমস্যার কোন নিম্পান্ত তো হতেই পারে না, 
বরং এইভাবে যাঁদ আর কিছাদন তিনি আলোচনা চালাবার চেষ্টা করেন, তবে 
ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যাপারটিই চুড়ান্তভাবে ভেঙে যাবে। 

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বুঝেছেন, আর সময় নেই, যা করবার তা এখান ক'রে 
ফেলতে হবে। প্যাটেলও এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, অন্তত আলোচনা 
করবার মতো দৌহক শান্ত এখন তান লাভ করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে এই. 
হলো সুযোগ । এাঁদকে প্যাটেলকে এবং ভি পিকে পাওয়া যাচ্ছে, ওাঁদকে নিজাম, 
মঙ্কটন, লায়েক আলিকেও পাওয়া যাচ্ছে। সৃতরাং আলোচনাকে চরম পর্যায়ে তুলে 
নিয়ে একটা নিম্পাত্ত ক'রে ফেলবার চরম চেষ্টার সুযোগও এসে পড়েছে। এর 
মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনই একমান্র ব্যান্ত, 'যান সত্য সত্যই 'মাঝখানে' থেকে এই আলোচনা 
পাঁরচালিত করতে সক্ষম । 

নয়াদিল্লি, শনিবার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : মীর লায়েক আলির সঙ্গে 
আলোচনা করবার আগে মাউন্টব্যাটেন নেহরু, ভি পি এবং মঙ্কটনের সঙ্গে আলোচনা 
ক'রে নিয়েছেন। গত তিনাঁদন ধরে প্রাত সকালে প্রতোকের সপো আত বিশদ- 
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ভাবেই আলোচনা করেছেন মাউন্টব্যাটেন। আলোচনা ক'রে চারদফা ব্যবস্থার প্রস্তাব 
নিয়ে তিনি সমাধানের এক ফরমূলা রচনা করেছেন। 

মাউন্টব্যাটেন আশঙ্কা করাছলেন যে, হায়দরাবাদের আঁবলম্বে রাষ্ট্রভীন্ত ছাড়া 
অন্য কোন ব্যবস্থার প্রস্তাবে প্যাটেল এখন আর সম্মাতি 'দতে রাজ হবেন না। 
মাউণ্টব্যাটেনের এই নতুন ফরমৃূলার খসড়াপন্র নিয়ে ভি পি মুসৌরতে গিয়ে 
প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করলেন। ভি পি ফিরে আসার পর মাউশ্টব্যাটেন যেমন 
বিস্মিত তেমনি 'নিশ্চন্তও হলেন, কারণ, প্যাটেল আপাতত করেনাঁন। মাউশ্টব্যাটেনের 
ফরমূলাকে সুযোগ দিতে রাজ হয়েছেন প্যাটেল। 

মাউন্টব্যাটেনের উদ্ভাঁবত চারদফা ব্যবস্থার প্রস্তাব হলো এই : 
(১) কাঁশম রেজভিকে আঁবলম্বে সামলাতে হবে। তার জন্য উপযস্ত ব্যবস্থা 

গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে রাজাকর দলের মিছিল, জনসভা, বিক্ষোভ এবং বন্তুতা 
নাষদ্ধ করতে হবে। 

(২) হায়দরাবাদ রাজ্য কংগ্রেসের যেসব সদস্যকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে, 
তাঁদের মান্ত দিতে হবে। আঁবলম্বে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যান্তদের কারাগার 
থেকে ছেড়ে দিয়ে বন্দিমুন্তির উদ্যোগ আরম্ভ ক'রে দিতে হবে। 

(৩) আবলম্বে দুই সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে হায়দরাবাদের বর্তমান গভর্নমেন্টকে 
পুনর্গঠত করতে হবে। পুনগ্গঠন নামেমান্র হলে চলবে না, যথার্থ পুনগণঠিন চাই। 

(৪) অত্যল্পকালের মধ্যে জনসাধারণের প্রাতানাধত্ব-সম্পন্ন দায়ত্বশশল গভর্ন- 
মেণ্টের প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বর্তমান বৎসর শেষ হবার আগেই একাঁট গণপাঁরষদ 
গঠন ক'রে ফেলতে হবে। 

মঙ্কটন এই চারদফা প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। মাউন্টব্যাটেনকে তান একথাও 
জানয়ে দয়েছেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করবার পক্ষেই তিনি নিজামকে পরামর্শ 
দান করবেন। আর একাট ইচ্ছার কথা বলেছেন মঙ্কটন। মীর লায়েক আলর 
বদলে অন্য কোন উপয্্ত ব্যান্তকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করবার জন্য তিনি 
নিজামকে বলবেন। মীর লায়েক আলিকে ভারতীয় সরকারী মহলের প্রত্যেকে 

, আব্বাস করেন, এটা এখন উপলব্ধি করেছেন মঙ্কটন। বর্তমানে যাঁদ 'দল্লীতে 
িযুস্ত নিজামের এজেণ্ট-জেনার্লে জইন ইয়ার জঙ্গ, হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীর 
ঠাদে নিয্ত হন, তবেই সবচেয়ে ভাল হয়। জইন ইয়ার জঙ্গ প্রধান মন্ত্রী হলে 
স্নজামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানকার সংশয় ও আব্বাসের ভাব যতখানি দূরীভূত 
হবে, আর কোন ব্যক্তির নিয়োগে ততখান হবে কি না সন্দেহ। কারণ এজেন্ট- 
জেনারেল জইন ইয়ার জঙ্গের রাজনোতিক বিচক্ষণতা এবং সুরুচিসম্পন্ন স্বভাবের 
পরিচয় এখানে অনেকেই পেয়ে গিয়েছেন। । নিজামের প্রাতি তাঁর আনুগত্যের কোন 
অভাব নেই এবং সে সম্বন্ধে সন্দেহেরও কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে 
এটাও বোঝা গিয়েছে যে তান যথেম্ট বাস্তবসচেতন বুদ্ধির মানুষ। জইন ইয়ার 
জঙ্গ সম্বন্ধে ভারত গভনমেন্টের মনে, বিশেষ ক'রে ভি পপ মেননের মনে খুবই ভাল 
ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। 

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১৮ই এীপ্রল, ১৯৪৮ সাল : মঞ্কটন এবং লায়েক আল 
হায়দরাবাদ চলে গিয়েছেন। আজ গভর্নমেন্ট হাউসে দু'জন নতুন আঁতাঁথ এসেছেন-__ 
কাশ্মীরের মহারাজা ও মহারাণী। আঁতাঁথদ্বয় চারাদন এখানে অবস্থান করবেন। 

২০ 



৩০৬ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

কাশ্মীরের মহারাজা এবং মহারাণী গভর্নমেন্ট হাউসের" আতাঁথরূপে এসেছেন, 
[িন্তু এ ঘটনাও এমানিতে বা সহজে হয়নি। এর জন্যও দস্তুরমতো একটা ফরমূলা 

ফরমূল্রা রচনার চেষ্টায় আমাদের যতটা মন লাগিয়ে খাটতে হয়েছে, কাশ্মীরের 
মহারাজা ও মহারাণীকে গভরনমেন্ট হাউসের আঁতাঁথরূপে নিয়ে আসার চেস্টা করতে 
গিয়েও প্রায় ততটাই করতে হয়েছে। ৃ 
প্যাটেলের কাছ থেকেই মাউশ্টব্যাটেনের কাছে প্রথম অনুরোধ এসোছছিল-__ 

কাশ্মীরের মহারাজাকে একবার আমন্তণ করা হোক। মাউণ্টব্যাটেন যেন মহারাজ্জাকে 
আমন্তুণ করেন, এই ছিল প্যাটেলের প্রস্তাব। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন বুঝলেন) যে, 
1তাঁন যাঁদ ব্যান্তগতভাবে মহারাজাকে আমন্ণ করেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
একটা ভ্রান্ত অথবা বিকৃত ধারণা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে । মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের আশঙ্কা ছিল, বিশেষ ক'রে ভারতের বাইরে এই আমন্্রণের ব্যাপার নিয়ে 
একটা জল্পনার সৃম্টি হবে এবং মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যও বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করার 
চেস্টা হবে। মাউন্টব্যাটেন তাই প্রত্যুত্তরে প্যাটেলকে জানিয়ে 1দয়েছিলেন যে, স্বয়ং 
প্যাটেলই যেন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের মহারাজাকে আমন্নণ করেন 
এবং সেই সঙ্গে যেন এই কথাও মহারাজাকে জানিয়ে দেন যে, ভারত গভনমমেন্ট 
সানন্দে মহারাজাকে গভন“মেন্টের আঁতাঁথরূপেই গভনমেন্ট হাউসে রাখবার ব্যবস্থা 
করবেন। মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধ অনযায়শ প্যাটেলও মহারাজাকে ভিন্ন পন্রে 
সরকারীভাবে আমন্নণ জানয়ৌছলেন; কন্তু মহারাজাই প্রত্যুত্তরে জানালেন যে, 
মাউন্টব্যাটেন ব্যান্তগতভাবে তাঁকে আমন্ত্রণ না করলে তান আসবেন না। মাউণ্ট- 
ব্যাটেন অগত্যা ব্যান্তগতভাবেই নিমন্ত্রণ করলেন এবং মহারাজাও এলেন। কিন্তু 
আমার ফাইলে কশদন আগের একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি এখনো রয়েছে, যেটা পড়লে 
এইটুকু স:স্পম্টভাবেই মনে হবে যে, প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য মহারাজা 
দললশীতে আসছেন। এই বিজ্ঞপ্তি এখনো প্রচার করা হয়নি, প্রচার করবার কথা; 
কন্তু আমি মনে করাছ, এ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ 
কাশ্মীরের মহারাজা ভারতে এসে কার আঁতাঁথ হয়ে গভর্নমেন্ট হাউসে রয়েছেন 
এ বিষয় নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামাবে না। মহারাজার এতটা এ্ীতহাসিক 
গুরদত্ব এখন আর নেই। ঘটনার মশ্লোত অনেক দূর প্রবাহত হয়ে গিয়েছে। 

, সোমবার, ১৯শে এাপ্রল, ১৯৪৮ সাল : নিরাপত্তা পারষদ গত 
সপ্তাহে এক নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সকল সদস্যের সমার্থত প্রস্তাব । ভারত 
ও পাকিস্থানকে কোন প্রস্তাবে রাজ করাবার ভরসা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে 1দয়েই 
নিরাপত্তা পারষদ এই নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। প্রস্তাবে নানারকম নতুন 
ব্যবস্থার সপাঁরশ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের ও পাকিস্থানের পক্ষে নতুন ক'রে 
ক; করবার সৃপাঁরশ এ প্রস্তাবে আর করা হয়ান। 

নিরাপত্তা পারষদের নতুন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নেহরূর আপাত্ত প্রথম দিকে 
অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠোছল। গতকাল তানি মাউশ্টব্যাটেনকে এবিষয়ে লিখেছেন। 
নেহরএর বন্তব্য হল, ডাঃ সিয়াং-এর মূল প্রস্তাবের তুলনায় এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ 
রকমের একটা ভন্ন ও নতুন প্রস্তাব। ভারতীয় প্রাতানাধ রাষ্টরপুঞ্জে যেসব যযস্তি 
তথ্য ও বন্তব্য উপাঁস্থত করেছেন, তার সবই এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা 
হয়েছে। নেহরু বিশেষ একাঁট অর্থপূর্ণ মন্তব্যও করেছেন যে, এখন ভারত গভর্ন- 



নানা রহস্যের উদ্ধার ৩০৭ 

মেন্টের সম্মুখে একাটমান্র পথ আছে, সে পথ হলো নিরাপত্তা পাঁরষদের নতুন 
প্র্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা। 

নেহরুর এই পন্রের উত্তর দিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন জানিয়েছেন, 
শনরাপত্তা পাঁরষদের প্রস্তাবে ডীল্লাখত নতুন ও সংশোধিত সুপাঁরশগ্ীলর মধ্যে 
যাঁদ মৃূলগত আঁভযোগের সঙ্গে সম্পকর্যন্ত কোন সুপাঁরশ থেকেও থাকে, তবে 
খুব কমই আছে বলতে হবে। দুই প্রস্তাবের মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে, সেসব 
'এক-এক ক'রে সাঁজয়ে লিখে ফেলবার জন্য মাউন্টব্যাটেন ভের্ননকে নির্দেশ 'দিয়েছেন। 
ভেন্ননও নিার্দন্ট সময়ের মধ্যেই কাজ সেরে ফেলেছেন, যাতে মাউশ্টব্যাটেন ও নেহরু 
আজই এ বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন। 
মাউন্টব্যাটেন ও নেহরুর মধ্যে আলোচনা হলো। আলোচনা আরম্ভ হতেই 

বোঝা গেল, নিরাপত্তা পারষদের নতুন প্রস্তাবকে সমৃহভাবে নিন্দা ক'রে প্রত্যাখ্যান 

ক'রে ফেলেছেন। 
বাধা দিলেন মাউন্টব্যাটেন। মত পাঁরবর্তন করার জন্য তান নেহরুকে যুক্তি 

দয়ে এবং তর্ক ক'রে বার বার বোঝাবার চেষ্টা ও অনুরোধ করলেন। নিরাপত্তা 
পাঁরষদের নতুন প্রস্তাবের সম্পর্কে নেহরুর সঙ্গে সকল প্রসঙ্গ 
আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। শেষ পর্যন্ত নেহরু মত পাঁরবর্তন করলেন। 
প্রস্তাবে উীল্লাখত সকল ব্যবস্থা ও ীনর্েশের 'বরুদ্ধে আপান্ত না জানিয়ে 
মান্র বিশেষ কয়েকাঁট 'বষয়ে অপাত্ত জানাবেন বলে ঠিক করলেন নেহরু । 
বয় অনুসারে আপাত্তগুঁলিকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হলো। এই 
চার শ্রেণীর আপান্তর মধ্যে তিনাট হলো বস্তুত একই বিষয় সম্পারকৃত আপান্ত। 
নিরাপত্তা পাঁরষদের প্রস্তাবে শেখ আবদুল্লার কর্তৃত্ব-ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সকল 
ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তারই 'বিরুদ্ধে। আপান্তর মধ্যে এই কথাই প্রসঙ্গত 
উল্লিখিত হলো যে, ভারত গভর্নমেন্টের মতে শেখ আবদল্লার কর্তৃত্বক্ষমতাকে কোন- 
মতেই খর্ব করা উাঁচত হবে না। মাউন্টব্যাটেন আর একট বিষয়ে নেহরুকে রাজ 
করাতে পেরেছেন। প্রস্তাঁবত কাশ্মীর কামশনকে ভারতে আসতে 'দতে রাজ 
হয়েছেন নেহরু। 

মাউশ্টব্যাটেন ও নেহরুর আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আম 
মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলাম। বুঝলাম, আলোচনার ফল যা হয়েছে, তাতে 
1তাঁন খুবই খ্যাশ হয়েছেন। এটা স্পম্টই বোঝা গেল ষে, নেহরু সমস্ত বিষয়টিকে 
দ্বিতীয়বার চিন্তা ও বিবেচনা ক'রে তাঁর মত পাঁরবর্তন করেছেন। ভালই হয়েছে। 
আগের থেকেই মনের মধ্যে কতগুলি ধারণা ক'রে নিয়ে নেহরু নিরাপত্তা পাঁরষদের 
প্রস্তাবের সম্পর্কে ষে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছিলেন, সে সিদ্ধান্ত 'তাঁন 
শেষ পযন্তি পরিহার করতে পেরেছেন। 

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২১শে এপ্রল, ১৯৪৮ সাল : প্যাটেল মুসৌরী থেকে 'দিল্লনী 
ফিরে এসেছেন । মাউন্টব্যাটেন সপাঁরবারে আজ প্যাটেলকে দেখতে 'গয়োছিলেন। প্রায় 
পশচশ মিনিটকাল প্যাটেলের কাছে কাটিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউশ্ট- 
ব্যাটেন পাঁরবারকেও কাছে দেখতে পেয়ে এবং আলাপ ক'রে প্যাটেল খুবই খুশি 

। 

আজ গভরনমেন্ট হাউসে ভি 'ি মেননের ঘরে চা-এর আসরে দশ-বার জন 



৩০৮ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

সাংবাদিকও নিমন্মিত হয়োছলেন। ভারতীয় এবং ইওরোপায়, উভয় শ্রেণীর 
সাংবাদিক উপাঁস্থত ছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে সাংবাদকদের পারিচয় 
করিয়ে দেবেন, এই উদ্দেশ্যেই ভি শি এই চা-এর অনুষ্ঠান করোছিলেন। 

কাশ্মীরের মহারাজাকে দেখলাম। দেখে মনে হলো, তিনি যেন একটা অস্বাঁস্ত 
অনুভব করছেন। কথাও বললেন খুব সামান্য । রাজধান? শ্রীনগর থেকে তিনি 
কভাবে এবং কেমন ক'রে চলে আসতে পারলেন, সাংবাঁদকেরা এই প্রশ্ন করলেও, 
মহারাজা চুপ ক'রে রইলেন। উত্তর দিলেন অন্য এক রাজন্য-ভাই, নবনগরের 
জামসাহেব। যেন গোম্ঠীগত সহানুভূতির আবেগে রাজন্য-গোষ্ঠশর এক ভ্রাতার মুখ- 
রক্ষার জন্য অনেক বাখান ক'রে এক কাঁহনী শোনালেন জামসাহেব। কাশ্মীরের 
মহারাজার সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বললেন। 

চা-এর আসর থেকে চলে আসার পর আম কাশ্মীরের মহারাজার কথাই একবার 
চিন্তা ক'রে দেখলাম। জামসাহেব কাম্মীর-মহারাজার গৃণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা 
করলেন, কিন্তু মনে হচ্ছে, জামসাহেব বড় বোঁশ পুরু পলেস্তারা 'দয়ে এক 
রাজন্য-ভাইয়ের বহ ভ্রুটির মালনতা ঢাকবার চেস্টা করেছেন মান্ত। কাশ্মীরের 
মহারাজাকে দেখে মনে হলো, তান একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। তাঁর মনের অবস্থাও 
শোচনীয়। তিনি সদাসর্বদা অত্যন্ত তীরভাবে শুধু এই আঁভযোগই ক'রে চলেছেন 
যে, তাঁর উপর অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারত গভরননমেন্ট তাঁর প্রাসাদ 
সরকারী কাজের জন্য দখল ক'রে নিয়েছেন। মহারাজা আভিযোগ করেছেন, তাঁর 
প্রাসাদ নিয়ে নেবার আগে গভর্নমেন্ট তাঁকে চিঠি 'দয়ে একবার জানাব৷র প্রয়োজনও 
উপলাব্ধ করেনান। মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এই প্রশ্ন করেছেন মহারাজা, এই 
অবস্থার প্রাতকার কোথায় ? কার কাছে গেলে তিনি সাবচার পাবেন? এই সব 
অসম্মানের হাত থেকে কে তাঁকে রক্ষা করবে? মহারাজার এই আঁভযোগের কথা 
প্যাটেলকে জানিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনকে এইট্কু কথা মান্র 
দয়েছেন যে, তান এই বিষয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করবেন। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন, গতকাল মহারাজার সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হয়েছে । 
কাশ্মীরের বিগত ঘটনাবলীর তাৎপর্য এবং তথ্য সম্বন্ধে মহারাজার সঙ্গে আলে 
ক'রে মহারাজার মনের এক বাচত্র অবস্থার পাঁরচয় পেয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। মাউন্ট- 
ব্যাটেন অনুযোগের সুরেই মহারাজাকে বলেছেন, ণবগত জুন মাসেই আমি আপনাকে 
এই পরামর্শ দয় ছিলাম যে, ১৫ই আগস্টের আগেই আপনার মন স্থির ক'রে দুই 
ডোমিনিয়নের কোন একটি ডোমনায়নে যোগদান ক'রে ফেলা কর্তব্য। কিন্তু আপানি 
আমার সে পরমার্শ গ্রহণ করলেন না। তার ফলে কাম্মীরের আজ এই অবস্থা ॥ 

মহারাজা তাঁর 'সদ্ধান্তহীনতারই পক্ষে যান্ত দেখাবার চেম্টা ক'রে বললেন-- 
“দেখতেই তো পাচ্ছেন, এতাঁদন দোর কু'রেও ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রভুন্ত হওয়ামান্র 
হাগ্গামা কি ভয়ানকভাবে দেখা 'দিল। বাদ আরও আগে ভারতে যোগদান করতাম, 
তাহলে আরও কত বোশ ভয়ানক হাঙ্গামা দেখা দিত, সেটাই ভেবে দেখুন ।৮ 

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বললেন, মহারাজা যাঁদ যথাসময়ে ভারতের অন্তরু্ত হয়ে 
পড়তেন, তাহ'লে পাকিস্থান এক পা'ও অগ্রসর হতে পারতেন না। তেমাঁন' যাঁদ যথা- 
সময়ে পাকিস্থানের অন্ত্ভূর্ত হবার চুন্তপন্নে তিনি স্বাক্ষর দান ক'রে ফেলতেন, তবে 
ভারতও কিছুই বলতেন না, কোন আপাত্ত করতেন না। মাউণ্টব্যাটেন স্মরণ করিয়ে 
দিলেন যে, প্যাটেল এবিষয়ে সুস্পষ্ট প্রীতশ্রতিতো পূবেই ঘোষণা ক'রে রেখোঁছলেন। 



অচল অবস্থা 

নয়াদিল্ল, শানবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল : গত ১৯শে এপ্রল তাঁরখে 
মণ্কটন হায়দরাবাদ ছেড়ে লণ্ডনে চলে গিয়েছেন। লণ্ডন থেকৈ মাউণ্টব্যাটেনের 
কাছে এক পন্র লিখেছেন মঙ্কটন। নিজামের সঙ্গে মঙ্কটনের যে সব কথা হয়েছে, 
এই পন্রে তাই উল্লেখ ক'রে মঙ্কটন বলেছেন যে, চার দফা ব্যবস্থার প্রস্তাব নিয়ে 
রচিত মাউশ্টব্যাটেনের 'ফরমূলা' নিজাম মেনে নিতে রাজ হবেন বলে মনে হয় না। 
দিল্লীর এই ফরমূলার মধ্যে যে প্রস্তাব সম্পর্কে হায়দরাবাদ সবচেয়ে বেশি গোলমাল 
বাধাবে, সেটা হলো আবিলম্বে দায়িত্বশীল গভনমেণ্ট প্রাতিষ্ঠার প্রস্তাব। গভনমেন্ট 
গঠনের পদ্ধাতি নির্ণয় সম্পকেই সমস্যা রয়েছে। এ বিষয়ে নিজাম যে আভমত 
পোষণ করেন, তাতে ভারত-হায়দরাবাদ বরোধের মীমাংসা শীঘ্র অথবা সহজে 
কখনই সম্ভবপর হবে না। তা ছাড়া, গণপাঁরষদ গঠনের পদ্ধাত সম্পকে নিজামের 
আপাতত আছে। জনসংখ্যার অনুপাতে 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের প্রাতানাধ নিয়ে 
গণপাঁরষদ গঠন করতে রাঁজ হবেন না নিজাম, কারণ, তার ফলে গণপাঁরষদে হিন্দু 
প্রাতানাধরা সংখ্যাগারষ্ত হবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এ রকম হিন্দুপ্রধান গণপাঁরষদ 
গঠন নিজামের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভবপর ব্যাপার। মঞ্কটন অবশ্য 'নিজামকে 
একটি 'বষয় জোর 'দিয়েই বোঝাবার চেস্টা করেছেন যে, রাজ্যের বাভন্ল সম্প্রদায়ের 
প্রীতানাধ নিয়ে যতদূর সাধ্য একটা প্রীতানাধত্বমূলক গভনমেন্ট গঠন করার বিশেষ 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । মগ্কটনকে আরও কিছুকাল উপদেষ্টা 'হিসাবে হায়দরাবাদে 
থাকবার জন্য অবশ্য অনুরোধ করেছিলেন নিজাম, কিন্তু মঙ্ক়টন এ অনুরোধ 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। মঙ্কটন বলেছেন, হায়দরাবাদের বর্তমান গভর্নমেন্টের বদলে 
নতুন গভনমেন্ট স্থাপিত না হলে এবং নতুন গভর্নমেন্ট কর্তৃক শাসনকার্য পারচালনার 
দায়ত্ব গৃহনত না হওয়া পর্যন্ত তিনি পরামর্শ দানের দাঁয়ত্বও আর পালন করতে 
সক্ষম হবেন না। বর্তমান গভর্নমেন্ট যতাঁদন আছেন, ততাঁদন তাঁর পক্ষে উপদেষ্টার 
পদে নিয্ন্ত থাকার অর্থ নিজের বিচারবাদ্ধকে ক্ষ করা মান্র। 

দল্পশতে আমরা সকলেই আশা করোছলাম যে, মাউশ্টব্যাটেনের চার দফা প্রস্তাব 
সমর্থন ক'রে এবং গ্রহণ ক'রে নিজাম শীঘ্রই একটি ফারমান ঘোষণা করবেন। ফারমান 
ঘোষণা করতে অবশ্য নিজাম দোৌর করেননি, গতকালই ঘোঁষত ইয়েছে। কিন্তু 
আমাদের আশাটাই নিতান্ত অমূলক বলে প্রাতপন্ন হয়েছে। নিজাম এক কথাতেই 
চার দফা প্রস্তাবের সকল মনস্তাত্বক গরুত্ব ও বাস্তব সার্থকতা ব্যর্থ ক'রে দয়েছেন। 

নিজাম তাঁর ফারমানে এইটকু মান্র বলেছেন যে, হায়দরাবাদের বর্তমান 
অন্তর্বতর্ঁ ও অস্থায়ী গ্রভর্নমেন্টের মধ্যে যে সব রাজনোতিক দলের প্রাতনিধি নেই, 
তাঁদের আহ্বান করা হবে গভরননমেন্টের মধ্যে যথাযোগ্য দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। এই 
টীস্তর পর আর একাঁট উীন্ততে নিজাম যেন নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ এক মরণ- 
কামনার বশে তাঁর সেই পুরনো সাধের তত্বটিই আর একবার ঘোষণা করেছেন-_ 
“অন্যত্র যে ধরনের গভরননমেশ্ট যে পদ্ধাততে প্রাতাঁচ্ঠিত রয়েছে, তারই, হবহ7 অনুকরণ 
ক'রে কোন গভর্নমেন্ট প্রাতষ্ঠা হায়দরাবাদে সম্ভবপর হতে পারে না। আম এই 
আশঙ্কা পোষণ কার যে, বাইরের কোন গভরননমেণ্টের গঠনতল্নের অনুকরণ ক'রে 



৩১০ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

হায়দরাবাদে গভর্নমেন্ট প্রাতিষ্ঠিত হলে হায়দরাবাদের বাতাস ঠিক সে-রকমই 'বিষান্ত 
হয়ে উঠবে, যে রকম বাইরের অন্যান্য স্থানে হয়ে উঠেছে ।” 

শত সাঁদচ্ছা নিয়েও মীমাংসার চেম্টা করলে এই ধরনের নিজামন মনোবাত্তর 
সঙ্গে কাজ করার আশা বৃথা, সাফল্য আশা করা বৃথা । কত ক্ষদুদ্র ও সামান্য বস্তুর 
জন্য জেদ করতে গিয়ে নিজাম একটা বৃহৎ লাভের সম্ভাবনাকে কত সহজে উপেক্ষা 
করতে পারছেন, এটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার । এর কোন অর্থই খংজে পাওয়া যায় না। 

, শঃক্রবার, ৩০শে এপ্রল, ১৯৪৮ সাল : হায়দরাবাদ ক্রমশ আরও 

উত্তেজনার কারণ ঘটিয়ে চলেছে । হায়দরাবাদে সীমানা অণ্চলে উপদ্রব ও হাঙ্গ্রামা 
খুব বেশি করেই চলছে। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াচ্ছে যে, যাদের মাথা আগেই গ্রম 
হয়ে উঠোছিল, তাদের মনের ধূমায়িত জালা এখন বস্তৃত ?শখায়িত হয়ে উঠছে। গত 
শানবার বোম্বাইয়ে নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর আঁধবেশনে নেহরু যে বন্তুতা 
দিয়েছেন, তার একাট রিপোর্ট আজ হাতে এসেছে। নেহরু বলেছেন-_-“হায়দরাবাদের 
সম্মুখে এখন মাত্র দুটি পথ খোলা পড়ে রয়েছে, রাষ্ট্রভন্তি অথবা যুদ্ধ। এই দুই 
পথের মধ্যে যে কোন একটি পথ বেছে নেওয়া ছাড়া হায়দরাবাদের এখন আর অন্য 
কোন পথ নেই, নেহরুর এই উীন্ততে ভারতের রাজনৈতিক উত্তাপের মান্না এখন 
একেবারে স্ফুটনাঙ্কে গিয়ে উঠেছে। 

সংবাদপত্রে নেহরুর বন্তুতার এই বিবরণ যোঁদন প্রকাঁশত হয়েছে, সোদন মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের চোখে এই সংবাদাঁট পড়োন। পরের ?দন সংবাদাঁট পাঠ ক'রে মাউণ্টব্যাটেন 
বস্তুত আতাঙ্কত হয়ে উঠলেন । 'রাস্ট্রভুন্তি অথবা যুদ্ধ'__এই শিরোনামা দিয়ে নেহরুর 
বন্তুৃতার বিবরণ সংবাদপ্রে প্রকাশিত হয়োছল। এই সময় 'দল্লশীর বাইরে ছিলেন মাউণ্ট- 
রে শদল্লীতে ফিরে এসেই 'তাঁন নেহরুর কাছে জানতে চাইলেন, এ 'রপোর্ট 

সত্য? 
নেহরদ যেমন 'বাস্মত তেমাঁন বিড়াম্বত হলেন। নেহরু বললেন যে, তাঁর 

বন্তৃতার সম্পূর্ণ ভুল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তান তাঁর বন্তৃতায় রাম্ট্রভুন্ত অথবা 
যুদ্ধের কোন উল্লেখই করেননি । ভুল রিপোর্ট প্রচারিত হবার মূল কারণ হলো 
জনৈক মাদ্রাজী স্টেনোগ্রাফারের ভুল, যান 'রপোর্ট িখবার সময় নেহরুর 
হন্দুস্থান? ভাষায় প্রদত্ত বন্তুতার অর্থই ধরতে পারেনান। 

নেহরু বলোছিলেন যে, পরের দিন এক সাংবাঁদক সম্মেলন আহবান ক'রে তিনি 
এই ভুল রিপোর্টের প্রাতিবাদ ক'রে এবং তাঁর প্রকৃত বন্তব্য সুস্পম্ট ক'রে একটি 
বিবৃতি দেবেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে, তবুও কোন সাংবাদিক 
সম্মেলন আহৃত হতে দেখা গেল না এবং নেহরুও ভুল 'রপোর্টের সংশোধন ক'রে 
কোন বিবৃতি দিলেন না। সংবাদ-জগতে এটা একটা কুৎীসত সত্য যে, কোন মিথ্যা 
সংবাদ একবার প্রচারত হয়ে গিয়ে জনসাধারণের মনে যে ধারণা সৃষ্টি করে দেয়, 
সে ধারণা পরবতাঁ বহন প্রাতিবাদেও সমূহভাবে দূরীভূত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাতবাদ প্রচারিত হলেও মিথ্যা ধারণার বড় জোর দশ ভাগের এক ভাগও দূরীভূত 
হয় দি না সন্দেহ। ওাঁদকে হয়াদরাবাদে মীর লায়েক আও আইন পাঁরষদে 
একাঁট বড় বন্তৃতা 'দয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের চার-দফা প্রস্তাবের 
কোন উল্লেখই করেননি। লায়েক আলির এই কাততে শুধু এইট:কু মান্র 'লাভ" 
হতে পারে যে, নিজামের ফারমান্রে সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে দিল্লীর মন হতে বিশ্বাসের 
অবশেষটুকুও এইবার ক্ষয় হয়ে যাবে। 



অচল অবস্থা ৩১৯ 

নয়াদল্লীী, মঙ্গলবার, ৪ঠা মে, ১৯৯৪৮ সাল : হায়দরাবাদের অচল অবস্থা লক্ষ্য 
ক'রে মাউশ্টব্যাটেন খুব বোঁশ উদ্বেগ বোধ করছেন। আর মাত্র ছয় সপ্তাহ বাকি 
আছে, তার পরেই রাজগোপালাচারীর হাতে এই 'বরাট রাম্ট্রের গভর্নর-জেনারেলের 
সকল দায়ত্ব অর্পণ ক'রে মাউন্টব্যাটেন স্বদেশে প্রস্থান করবেন। মাউন্টব্যাটেনের 
মনের ইচ্ছা, যাবার আগে হায়দরাবাদ-সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান ক'রে 'দয়ে 
খুশিমনে তিনি ভারত ছেড়ে চলে যাবেন। সময় খুবই কম এবং সেই জন্যই শেষবারের 
মতো একটা চেম্টা করতেই হবে। ভারত গভনমেণ্ট এবং নিজাম, উভয়েরই এখন বোঝা 
উঁচত যে, সময় আর বেশি নেই। মতভেদের সব ব্যাপার এখন খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে 
ফেলার জন্য দুই পক্ষেরই িশেষভাবে উদ্যোগণী হবার প্রয়োজন দেখা 1দয়েছে। কিন্তু 
মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারছেন না, কেমন ক'রে ?ক ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন। 
কিভাবে কাকে বুঝিয়ে প্রভাবিত করতে পারলে সবচেয়ে বৌশ কাজ হবে? মগ্কটনও 
এখন আর নেই, সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন আরও বোঁশ অস্মাবধায় পড়েছেন। 

শেষ পযন্তি মাউণ্টব্যাটেন এই [সিদ্ধান্ত করলেন ষে, তান নিজামকে শেষবারের 
মতো সতর্ক ক'রে দিয়ে এক পন্র দেবেন। কিন্তু আম আপাতত করোছ। আঁম বলোছি, 
অন্যভাবে চেষ্টা করার সকল উপায় পরীক্ষা না ক'রে এখনই এই ধরনের শেষ-পন্ন দয়ে 
সতর্ক ক'রে দেওয়া উঁচত হবে না। অন্যভাবে সব চেম্টা ব্যর্থ হলে তবেই শেষ-পন্র 
দেওয়া অথবা সতর্ক ক'রে দেবার প্রশ্ন উঠতে পারে, তার আগে নয়। 'িজামকে 
দেবার জন্য 'শেষ-পত্রের' একটা খসড়াও রচনা ক'রে ফেলোছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। আম 
বলোছ, যে ধরনের ভাষায় এবং যে সব যান্ত ও বন্তব্য উল্লেখ ক'রে এই পন্র রচনা 
করা হয়েছে, সেটা বর্তমানে ভারত ও হায়দরাবাদের পারস্পারক মনোভাব আরও ক্ষুণ্ন 
করতেই সাহায্য করবে। এটা ভুল পল্থা। 

[হজ এক্সেলেন্সির ক্্টনীতিক দক্ষতার ও সাফল্যের সবচেয়ে বোঁশ পাঁরচয় 
তখনই পাওয়া যায়, যখন "তান প্রাতিপক্ষের সঙ্গে ব্যন্তুগতভাবে আলোচনার দ্বারা 
মীমাংসার পথ আঁবচ্কারের চেন্টা করেন। এটা মাউশ্টব্যাটেনের প্রাতভার একটি 
বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমার মতে এখন নিজামের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের একটা 
সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাতে নিজামের সঙ্গে আলোচনা করলে মাউণ্টব্যাটেন 
নিজামকে প্রভাবিত করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। 

1কন্তু মাউন্টব্যাটেন হায়দরাবাদে যেতে চাইবেন না। এ বিষয়ে মাউন্টব্যাটেনের 
আপান্ত যে খুবই যাীন্তসঙ্গত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় নিজামকে 
দল্লশতে আনয়ে আলোচনা করাই একমান্র পন্থা । আম প্রস্তাব করোছ, আলোচনা 
সম্বন্ধে কোন রকম সর্ত অথবা বাধ্যবাধকতা আরোপ না ক'রে নিজামকে 'দল্লশতে 
আমন্ণ করা হোক। 

মাউন্টব্যাটেন আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। ভি 'পি বললেন, নিজামকে দিল্লীতে 
আমন্ণ করলে নিজাম প্রত্যুন্তরে মাউণ্টব্যাটেনকেই হায়দরাবাদে যেতে আমন্বণ 
করবেন। নিজাম এর আগেও মাউন্টব্যাটেনকে কয়েকবার আমল্ণ জানিয়েছিলেন, 
এখন আর একবার নতুন ক'রে আমন্ত্রণ করবেন। সূতরাং মাউন্টব্যাটেন নিজামের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে রাজ আছেন, এটা প্রমাণিত হবার পর 'নিজামের আমল্মণ উপেক্ষা 
করবার কোন যান্ত মাউন্টব্যাটেনের আর থাকবে না। ভি 'প অবশ্য স্বীকার করলেন 
যে, একটা যৃন্তি অবশ্য পাওয়া যাবে। মাউণ্টব্যাটেনের হাতে সময় এখন খুব কম, 
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আর ছয় সপ্তাহ পরেই তাঁকে চলে যেতে হবে-_এই হ্যান্ত দেখিয়ে মাউন্টব্যাটেন এখন 
হায়দরাবাদে যাবার জন্য নিজামী আমল্লণ রক্ষার অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে পারবেন। 

দেশীয় রাজ্যগঁলর বর্তমান অবস্থার কতগ্ীল সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা 
হলো। দেশীয় রাজ্যগ্ীলর পাঁরণামের আর এক অধ্যায় শুরু হয়েছে। আগে 
হয়েছে রাষ্ট্রভুন্তি, এবার শুরু হয়েছে সমতন্সাধন। সমগ্র ভারতের সঙ্গে একই 
শাসনতন্বের অধীনস্থ হয়ে দেশীয় রাজ্যগুঁল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতোই 
পাঁরচালত হবে, প্যাটেলের প্রাতভা হতে উদ্ভাবিত রাম্ট্রীয় সংহতির এই পাঁরকজ্পনা 
অনুসারে ভি 1প'ও তাঁর প্রবল কর্মশান্ত ও উৎসাহের আবেগে কাজ ক'রে চলেছেন। 
একের পর এক সাফল্যের পথেই অগ্রসর হয়ে চলেছেন। বহার ও ডীঁড়ষ্যার 
দেশীয় রাজ্যগাঁলকে প্রদেশেরই অন্তভূত্ত ক'রে পাঁরকল্পনার প্রথম সাফল্য অর্জন 
করা হয়েছে। এই পদ্ধাতিতে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পূর্ব-পাঞ্জাবের সংলগ্ন দেশীয় 
রাজ্যগাঁলকে প্রদেশের অন্তভুক্তি করা হয়েছে। আর একাঁট পদ্ধাত হলো, একই 
অণ্চলের পরস্পরসংলগ্ন ডি রাজ্যগনীলকে [বি এক একটি রাজ্য ইডীনয়ন গঠন। 
ইউীনিয়নগ্ীল সাধারণ প্রদেশের মতোই কেন্দ্রের সঙ্জোে একই নিয়মতল্লের সম্পর্কে 
যুন্ত হয়ে থাকবে। এই পদ্ধাততে গঠিত হয়েছে মালব ইউীনয়ন, মৎস্য ইউনিয়ন, 
[শখরাজ্যগুলিকে নিয়ে পাঁতয়ালা ইউনিয়ন, রাজস্থান ইউনিয়ন, সৌরাম্ট্র ইানয়ন 
প্রভৃীতি। মধ্যভারতের ভোপাল শুধু কোন ইউনিয়নের মধ্যে না গিয়ে ভিন্নভাবে 
রাজ্যে দায়িত্বশীল গভনমেন্ট প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। 

আজ আবার আর এক পদ্ধাতর কথা শুনলাম। কচ্ছ নামে দেশীয় রাজ্যকে 
সোজাস্াঁজ কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টেরই পাঁরচালনাধীন করা হয়েছে। যতদূর বুঝোছ. 
দেশরক্ষা ব্যাপারে প্রয়েজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সীমান্তবতর্ট এই দেশীয় রাজ্যাটিকে 
কেন্দ্রের প্রত্ক্ষ শাসনে নিয়ে আসা হয়েছে। 

কোনই সন্দেহ নেই, তাঁরা এক অত্যুচ্চ রাজনোতিক প্রজ্ঞার ও রাষ্ট্রসংগঠনণ প্রাতভার 
সার্থক পারচয় দিতে পেরেছেন, যাঁরা দেশীয় রাজ্যগাঁলকে এইভাবে রান্ট্রের সঙ্গে 
সম্পূর্ণভাবে সমন্বিত ক'রে ফেলতে পারলেন । এীতিহ্যগত রীতির বড় রকম কোন 
ওলট-পালট না ক'রেও কত বড় একটা বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন কত সহজে হয়ে গেল! 

মাউশ্টব্যাটেন অকুণ্ঠভাবেই স্বীঁকার করছেন যে, এ ব্যাপার এতটা সহজে ও জ্বচ্ছন্দে 
হবে বলে তিনি আগে কল্পনাও করতে পারেনান। রাষ্ট্রভূন্তির চুন্তপন্রে টীল্লাখত িতনাট 
ক্ষমতার বিষয় ছেড়ে দেবার পর দেশীয় রাজ্যগুঁল যে অন্যান্য ক্ষমতার 'বিষয়গুীলও 
এত শীঘ্র ছেড়ে দতে পারবেন, পূর্বে এতটা ধারণা ক'রে উঠতে পারেনান মাউণ্ট- 
ব্যাটেন। এটাও তাঁর কখনো মনে হয়ান যে, রাষ্ট্রভুন্ত দেশীয় রাজ্যগীলর ক্ষমতার সকল 
[বষয় নিজের হাতে নিয়ে নেবার জন্য ভারত সরকারের দক থেকেও এত শীঘ্র প্রস্তাব 
উত্থাপন করা হবে। 

এঁবষয়ে স্যার আঁচ্বিজ্ড নাই-এর আঁভমত আমাদের কাছে কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। নাই বলেছেন- দেশীয় রাজ্যগৃিই যে কত বড় একটা সমস্যা, 
এটা ভারতের বাইরে কারও পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস, মুসালম লশগ 
এবং শখ নেতৃত্ববন্দ, শুধু এই তিন পক্ষের সঙ্গে বোঝা-পড়া করার ব্যাপারটাকেই 
কঠিন সমস্যার ব্যাপার বলে সকলেই মনে করেছিলেন । কারও মনে হয়নি যে, দেশীয় 
রাজ্য নামে আর একাট ষে পক্ষ আছে, তার সঙ্গে বোঝা-পড়া করা কত দুঃসাধ্য । নাই 
বললেন, তিনি বস্তুত আশাই ছেড়ে 'দয়োছলেন যে, দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গো বন্ধ- 
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ভাবে কোন নিম্পাত্ত সম্ভবপর হতে পারে। পনরই আগস্টের পরে দেশীয় রাজনোরা 
প্রচন্ডভাবে এবং মান্্রাছাড়া রকমের একটা গোলমাল বাধাবেন বলেই 1তাঁন মনে করে- 
ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মে মাসের মধ্যেই 'দেশীয় রাজ্য নামে সমস্যাটার যে 
সমাধান হয়ে গেল, সেটা হতে যাঁদ একপুরুষের আয়ুও পার হয়ে যেত, তবুও 'তিনি 
'বাস্মত হতেন না। নাই বলেছেন, এ ঘটনা ইতিহাসে একটা কীর্তরূপেই স্মরণীয় 
হয়ে থাকবে। 

আজকের আলোচনা-সভায় শেষ পর্যন্ত এই "সিদ্ধান্ত হলো, 'নিজামকেই দিল্লীতে 
আসবার জন্য অনুরোধ করবেন মাউণ্টব্যাটেন। নিমল্ণপন্্রও রচনা করা হলো। 
নমল্লণপন্ত নিয়ে আম চললাম 'কংসওয়েতে অবাঁস্থত হায়দরাবাদ হাউসে, যেখানে 
আঁতমান্য নিজামের এজেন্ট-জেনারেল জইন ইয়ার জঙ্গ অবস্থান করছেন। 

কিংসওয়ের প্রান্তে অবাঁস্থত হায়দরাবাদ হাউসে প্রবেশ ক'রেই প্রথমে বিরাট এক 
ড্রইংরুমের অভ্যন্তরে গিয়ে বসলাম। ড্রইংরূমের দরজা ও জানালার পর্দা গোটানো 
ছিল। চোখে পড়ল, একটু দূরেই রয়েছে নিজামের দুই সন্দরী পুত্রবধূর দুটি বড় 
ফটোগ্রাফ। নিজামের এই পূত্রবধ্ দু'জনের মধ্যে একজন হলেন তৃকার খাঁলফার কন্যা 
এবং আর একজন হলেন নিকটসম্পর্কে খাঁলফার ভাগনী । সৃতরাং এই দুটি ফটোকে 
আতিমান্য নিজামেরই আঁভজাতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলতে পারা যায়। ইসলামীয় 
ধমমতন্তের এবং বংশগত মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠা অর্জনের জন্য নিজাম কতখানি আগ্রহ 
পোষণ করেন, খাঁলফার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের দ্বারাই তিনি তার প্রমাণ 'দিয়েছেন। 

ড্রইংরূমে প্রবেশ করলেন জইন ইয়ার জঙ্গ ও তাঁর এক ছেলে। ছেলের সঙ্গে 
আমার পাঁরচয় কাঁরয়ে দিলেন। তিনজনে এক টোঁবিলে চা খেলাম । জইন ইয়ার জঙ্গকে 
অত্যন্ত মাজতরুচি ও সৌজন্যশীল মানৃষ বলেই মনে হলো। ইন্তেহাদ-সুলভ 
গোঁড়ীমির কোন চিহ্ন তাঁর আচরণে অন্তত পেলাম না। ইন্তেহাদী আঁভসাম্ধর সঙ্গে 
তাঁর কোন সম্পর্ক আছে, এরকম কোন ধারণা করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। 
অথচ এটা জান যে, ইত্তেহাদ দল জইন ইয়ার জঙ্গকে বিশ্বাস করেন এবং নিজামের 
উপরেও তাঁর বিশেষ প্রভাব আছে। এর কারণ ি? এই প্রশ্নের উত্তর খজতে গেলে 
অনেক কথাই মনে আসে, কিন্তু এ বষয়ে একটু সাবধানে ধারণা করাই উচিত। 

নিজামের কাছে মাউণ্টব্যাটেনের আমন্লণ এবং নিজামের 'দল্লী আসবার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার যা বলবার ছিল, সবই জইন ইয়ার জঙ্গের কাছে বললাম। 

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নিজামের সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন 
উত্থাপন করলেন না জইন ইয়ার জঙ্গ। তান উত্থাপন করলেন পথের অসুবিধার 
কথা ' হায়দরাবাদ থেকে দিল্লী অনেক দূর। যাঁদ এই দৃরপথের যাত্রায় নিজামের জন্য 
যানবাহনের ভাল ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে 'ি ক'রে দিল্লশতে আসবেন 'নিজাম ? 
জইন ইয়ার জঙ্গ বললেন, নিজামকে 'দল্পশতে আনতে হলে দ্রেণে তাঁর জন্য বিশেষ 
'একাট ঠান্ডা কামরা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে তিনি ট্রেণে আসতে 
চাইবেন না। 'বিমানযোগে আসার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আঁতমান্য নিজাম বিমান 
সম্বন্ধে নিছক ঘ্ণাই পোষণ করেন। হায়দরাবাদে নিজাম এখনো তাঁর সেই পুরনো 
১৯১০ মডেলের রোল্্সে চড়েই যাতায়াত ক'রে থাকেন। 

জইন ইয়ার জঙ্গ প্রস্তাব করলেন, 'িল্লশর বদলে বোম্বাইয়ে মাউন্টব্যাটেন ও 
খনজামের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হোক। এক পক্ষ 'দল্লশকেই সাক্ষাতের স্থান 
হিসাবে পছন্দ করছেন, আর এক পক্ষ পছন্দ করছেন হায়দরাবাদকে। এই অবচ্থায় 
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দু পক্ষের প্রস্তাবের মধ্যে আপোষ হিসাবে বোম্বাই শহরই সাক্ষাতের উপয্যন্ত স্থান 
বলে মনে করছেন জইন ইয়ার জঙ্গ। ' তাছাড়া আর এক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও' 
অনুভব করছেন জইন ইয়ার জঙ্গ। তিনি বললেন, এই সাক্ষাৎকারের সময় মণ্কটনের 
একবার লণ্ডন থেকে না আসলেই চলবে না। মগ্কটনের অনুমোদন চাই এবং উপাঁস্থাতি 
চাই। মগ্কটনকে ফিরে এসে আর একবার বৃদ্ধ নিজামের হাত ধরতে হবে। শেষ পর্যন্ত 
জইন ইয়ার জঙ্গ এইমান্্র আশ্বাস 'দলেন যে, নিজাম হয়তো মাউন্টব্যাটেনের আমন্্ণ 
অনুযায়ী দিল্লী আসতে রাজ হবেন। এ বিষয়ে তিনি একেবারে সম্পূর্ণরূপে 
আশাহীন' নন। 

গভর্নমেন্ট হাউসে ফরে এসে জইন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে আমার আলোচনার মর্মার্থ 
মাউন্টব্যাটেনকে জানালাম । বোম্বাইয়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থার প্রস্তাব পছন্দ করলেন না 
মাউন্টব্যাটেন। ভারত গভনমেশ্টের সঙ্গে যেভাবে যোগসূত্র রক্ষা ক'রে গভর্নর- 
জেনারেল মাউন্টব্যাটেনকে কাজ করতে হয়, বোম্বাইয়ে নিজামের সঙ্গে সাক্ষাতের 
ব্যবস্থা হলে সেই দিক 'দিয়ে অনেক অস্দাবধার ব্যাপার দেখা দেবে বলে মনে করছেন 
মাউণ্টব্যাটেন। 

স্টাফের অভিমত জানতে চাইলেন মাউণ্টব্যাটেন। বোম্বাইয়ে যাবার প্রস্তাব বাদ 
'দয়ে অন্য কোন পদ্ধাতিতে নিজামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হতে পারে ক না? 

নয়াদিল্লশ, রবিবার, ৯ই মে, ১৯৪৮ সাল : ভের্ননের কাছ থেকে আজ জানতে 
পেলাম যে, মাউন্টব্যাটেন, ভি 'প মেনন এবং জইন ইয়ার জঙ্গ একট বৈঠকে 'মালত 
হয়ে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকের পর শুধু ভি প ও জইনের মধ্যে একাঁট 
২০ থেকে ফিরেছেন নিজামের 

য। 

গনজামের উত্তর পেয়ে 'বাঁস্মত হনান মাউণ্টব্যাটেন, কারণ তান যা অনুমান 
করোছলেন, তাই হয়েছে। গত ৬ই মে তাঁরখেই এক টোলগ্রামে নিজাম মাউন্ট- 
ব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যাবার জন্য আমল্লণ জানিয়েছেন। জইন ইয়ার জঙ্গ 
নিজামের কাছ থেকে যে চিঠি নিয়ে এসেছেন, তাতে সেই পাল্টা-আমন্ত্রণের প্রস্তাবই 
আরও স্পম্ট ক'রে উল্লেখ করা হয়েছে । টেলিগ্রামাট ৬ই মে তাঁরখের এমন এক 
সময়ে হায়দরাবাদ থেকে ছেড়ৌছলেন নিজাম, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জইন ইয়ার 
জঙ্গ হায়দরাবাদে পেশছবার আগে তিনি মাউন্টব্যাটেনকে আমন্মণ জানয়েছেন। 
বোঝা যায়, একটা প্রমাণ তৈরী ক'রে রাখবার জন্যই ৬ই মে তাঁরখের টোলগ্রামাটি 
[বশেষ একট সময়ে প্রেরণ করেছেন নিজাম। মাউন্টব্যাটেনের আমল্লণপন্র নিয়ে 
হায়দরাবাদযান্রশ জইন ইয়ার জঙ্গ যখন বিমান পথে ছিলেন সেই সময়ে অর্থাৎ জইন 
ইয়ার জঙ্গ হায়দরাবাদ পেপছবার আগেই নিজাম এই টৌলগ্রাম করেছেন। এর দ্বারা 
নিজাম এই তথ্য তৈরী ক'রে রাখলেন যে, তান সত্য সত্যই "পাল্টা আমন্ত্রণ' করেনাঁন, 
মাউশ্টব্যাটেনের আমল্মণ-পন্র পাওয়ার আগেই স্বাভাঁবক আগ্রহে মাউন্টব্যাটেনকে 
হায়দরাবাদের আতাঁথর্পে দেখবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। 

জইন ইয়ার জঙ্গ যে চিঠি এনেছেন, তাতে দেখা গেল যে, দিল্লীতে আসবার 
প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'না' জানিয়ে 'দিয়েছেন। নিজাম বলেছেন যে, 'তান স্বয়ং 
দল্পশতে উপস্থিত হলে "হায়দরাবাদে এবং হায়দরাবাদের বাইরে অনেক ভুল ধারণার 
সৃন্টি হবে এবং তিনি এইরকম ভুল ধারণা সৃম্টির সুযোগ না দিতেই বাধ্য। 

ভের্নন বললেন, মাউশ্টব্যাটেন এই চিঠি পেয়েও এখনো তাঁর 'পরাজয়' স্বীকার 
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করছেন না। এখনো মাউণ্টব্যাটেনের মনে এই বিশ্বাস টগবগ করছে যে, নিজামকে 
একবার মুখোমুখি পেলে তিনি অবশ্যই রাস্ট্রভুন্তির প্রস্তাবে নিজামকে রাজ করাতে 
সমর্থ হবেন। 

জইন এসে এই খবরও দিয়েছেন যে, হায়দরাবাদের রাজনৌতিক অবস্থা সুস্পল্ট- 
ভাবেই আরও খারাপের দিকে চলেছে । হায়দরাবাদ গভরন্নমেণ্টের বহু সমর্থক এখন 
রাজাকরদের সমর্থক হয়ে পড়েছে। মর লায়েক আলির 'বরুদ্ধে একটি অনাস্থা 
প্রস্তাব উত্থাপিত হতে চলোছিল, কিন্তু কোনগাঁতিকে সে প্রস্তাবের উত্থাপন বন্ধ 
করা গিয়েছে। জইন বলেছেন, এখন হায়দরাবাদের অনেকের মন এমন চরমপল্থণী 
হয়ে উঠেছে যে, কাঁশিম রেজভিকেও তারা আপোষবাদী নরমপন্থী বলে প্রচার করতে 
আরম্ভ করেছে। ভি পি মেনন শান্তভাবেই জইন ইয়ার জঙ্গের সব কথা 
শুনেছেন। হায়দরাবাদের দাবীর যেসব কথা শুনতে পেলেন 'ভভ 'প, সে সম্বন্ধেও 
সাহু মনোভাবেরই পারিচয় তিনি দলেন। তান হায়দরাবাদকে কতগাঁল বিশেষ 
অর্থনৌতক সুীবধার আঁধকার দেওয়া সম্বন্ধে, এমনাক উপকূলভাগে বন্দর প্রাতষ্ঠার 
জন্য হায়দরাবাদকে পথ দেবার প্রস্তাব সম্বন্ধেও আপা্ত করলেন না। ভিপি 
বলেছেন, হায়দরাবাদকে এই ধরনের সাাবধা ও আঁধকার 'দতে তিনি রাজ আছেন। 

ভের্নন বললেন, হায়দরাবাদ র্লমেই একটা বিপজ্জনক পাঁরণামের হেতু পুঞ্জশভূত 
ক'রে তুলছে। এমন এক অবস্থার দকে আমরা এঁগয়ে চলোছি, যেখানে গিয়ে 

মাত্র দুপট পথ ছাড়া আর কোন পথ পাওয়া যাবে না। হয় বলপ্রয়োগ করতে হবে, 
কিংবা বলপ্রয়োগের শাসাঁন দিতে হবে-_ এই দুই পথ। 

আম সমস্যার একটা ভিতরের ব্যাপার যা বুঝোঁছ, ভের্ননকে তারও খানিকটা 
আভাস 'দিলাম। হায়দরাবাদের এই সব ব্যাপার দেখে আমার মনে স্বাভাবকভাবেই এই 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, হায়দরাবাদের প্রকৃত প্রভূ কে? হায়দরাবাদ রাজ্যের 
ক্ষমতার প্রকৃত আঁধকার এখন কার হাতে ? নিজামের অবস্থাই বা কি? সত্য সত্যই 
কি? তিনি এখনো রাজ্যের রাজনোতক বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করবার যোগ্যতা 
রাখেন 2 

আরও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। নিজাম তাঁর নিজের সম্পকেই বা কি ধারণা 
পোষণ করেন ? তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং রাজ্যের বাইরের জনমতে তানি কতখানি 
ক্ষমতা ও মর্যাদার আঁধকারণ বলে বিবোচত হয়ে থাকেন ? এসব বিষয়ে নিজাম তাঁর 
মনে যে ধারণা পোষণ ক'রে থাকেন, সেটাই একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে বলে আম মনে 
কার। নিজামের এই আত্মধারণাগুলিকে সোজা উপেক্ষা করা সীববেচনার কাজ হবে 
না। ব্যন্তগতভাবে 'নিজামের গুরুত্বটুকু লাঘব ক'রে দেবার চেষ্টা না ক'রে বরং তাঁর 
রাজনোতিক মূল্য স্মরণে রেখেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উঁচত। 

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলাম। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, নিজাম এখন 
বস্তুত অত্যন্ত সন্প্ুস্ত হয়ে উঠেছেন। মাউশ্টব্যাটেন বললেন যে, মীর লায়েক আলিকে 
প্রধান মন্ত্র পদ থেকে সাঁরয়ে দেবার জন্য নিজামকে অনুরোধ করা হয়োছিল। এই 
অনরোধ শুনে নিজাম মনঃক্ষুপ্র হননি, রাগও করেননি । নিজাম শুধু পাল্টা প্রশ্ন 
করেছেন- তাহ'লে প্রধান মন্ন হবেন কে? কাকে ওরা চাইছেন ? 

নয়াঁদল্লী, সোমবার, ১০ই মে, ১৯৪৮ সাল : মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নিজামের 
ব্যান্তগতভাবে সাক্ষাৎ ও আলোচনার কোন উপায় উদ্ভাবন করা স্টাফের পক্ষে খুবই 
কঠিন, কারণ স্বয়ং নিজামই এখন কি অবস্থায় আছেন, সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য 



৩১৬ ভারতে মাডস্চব্যাঢেন 

স্টাফের জানা ছিল না। জানা সম্ভবপরও হচ্ছে না। নিজাম সত্য সত্যই নিজের 
বিচারবৃদ্ধি অনযায়ী চলবার ক্ষমতা এখনো রাখেন কি না, অথবা পরের ইচ্ছা ও 
ইঞ্গিতের ক্রীড়নকে মান্ত পারণত হয়েছেন কি না, এ 'বষয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়া 
পর্যন্ত কোন উপায় উদ্ভাবন করাও সম্ভবপর হবে না। আমি ও ভের্নন দুজনেই 
এ বিষয়ে একমত হয়ে বলোছ যে, বর্তমান হায়দরাবাদের রাজনীতিতে 'নিজামের প্রকৃত 
১0147785554 
সাক্ষাতের কোন উপায় নির্ণয় করা যাবে না। 

মাউন্টব্যাটেন ও নিজামের মধ্যে যে পন্নের আদানপ্রদান হয়েছে, তার বস্তব্য থেকে 
এইটুকুই বোঝা গিয়েছে যে, আবার একটা অচল অবস্থার মধ্যেই এসে আমরা 
দাঁড়য়েছি। 'দিল্লশর আমন্ত্রণ নানা তুচ্ছ অজুহাতে উপেক্ষা করেছেন নজাম, এর 
পর মাউন্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যেতে দিতে কখনই রাঁজ হবেন না ভারত গভনমমেন্ট। 
তাছাড়া ভারতীয় সংবাদপন্রগঢীলও এরই মধ্যে তাদের সংবাদ সংগ্রহের সুবিস্তৃত 
সূত্রজালের সাহায্যে জেনে ফেলেছেন যে, নিজামকে 'দল্লশতে আনবার জন্য একটা চেষ্টা 
হয়েছে। এই চেম্টার সমগ্র কাহনীই এখন সর্বজনাবাদত তথ্যে পাঁরণত হয়ে গিয়েছে। 
£তরাং এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেন যাঁদ হায়দরাবাদে যান, তবে সমস্ত ব্যাপারটাকেই 

নিজামকে তোষণ করবার একটা অবাঁঞ্চত ব্যাপার বলেই লোকের মনে ধারণা হবে। 
আমরা 'সদ্ধান্ত করোছ, মাউণ্টব্যাটেনের স্টাফেরই কাউকে যাঁদ 'ইংলন্ড-নৃপাঁতর 

দৃত' গোছের একটা প্রাতানীধিত্বের মর্যাদা দিয়ে হায়দরাবাদে প্রেরণ করা হয়, তবে 
কাজ হতে পারে। গভরন্নর-জেনারেল হিসাবে নয়, ইংলন্ড-নৃপাঁতির ভ্রাতা মাউশ্টব্যাটেন 
ব্যান্তগতভাবে তাঁর স্টাফেরই কোন ব্যান্তকে তাঁর প্রাতানধিরূপে নিজামসকাশে উপস্থিত 
হবার আঁধকার দেবেন। মাউশ্টব্যাটেনের এই ব্যান্তিগত প্রাতিনাধ যথোপযুস্ত ও 
প্রামাণ্য পাঁরচয়-পন্ন মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন, যার ফলে তাঁর সঙ্গে 
আলোচনা করতে 'নিজামের মনে কোন দ্বিধা বা আপ্পাত্তর কারণও থাকবে না। মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাতে যেসব কথা মন খুলে বলতে পারতেন 'নজাম, মাউণ্টব্যাটেনের 
ব্যান্তগত প্রাতানধির কাছেও তাই বলতে পারবেন, এই ধরনের অনঃরোধসম্বালিত একটি 
পত্র মাউন্টব্যাটেন যাঁদ প্রাতিনাধর সঙ্গে দিয়ে দেন। বর্তমানের এই বিপজ্জনক 
অচল অবস্থাকে কিছুটা সচল করে তুলতে পারা যাবে, যাঁদ মাউন্টব্যাটেনের এই ধরনের 
কোন ব্যান্ত্গত প্রাতানাধির সঙ্গেই নিজামের আলোচনার একটা ব্যবস্থা করা যায়। 

মাউশ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে আমরা এই নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করলাম । 
প্রস্তাব অনুমোদন করলেন মাউন্টব্যাটেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ইচ্ছাও জানিয়ে দিলেন 
যে, ক্যাম্বেল জনসনকেই এই আঁভনব 'রাজার দূতের' ভূমিকায় কাজের ভার নিতে হবে। 

মাউন্টব্যাটেন বলে গেলেন, তিনি নেহরু এবং জইন ইয়ার জঙ্গকে এই ব্যবস্থার কথা 
জানিয়ে দেবেন এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যাঁদ আরও কিছ আলোচনা করবার থাকে, 
তবে সেসবও তাঁদের দুজনের সঙ্গে তিন আলোচনা ক'রে রাখবেন। 

নয়াদিল্লী, বৃধবার, ১২ই মে, ১৯৪৮ সাল : সকলেরই আভমত এই যে, আর 
দোঁর করা উঁচত হবে না, আমাকে আঁবলম্বে হায়দরাবাদে যেতে হবে। মাউন্ট" 
ব্যাটেনের প্রাতীনাধর্পে নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং মুখোমুখি বসে 
আলোচনা ক'রে বুঝে নিতে হবে হায়দরাবাদের অবস্থার ভিতরের রহস্যটা কি। 
'আরও একটা দায়িত্ব চেপেছে আমার উপর। যাঁদ সম্ভবপর হয়, তবে নিজাম ও 



অচল অবস্থা ৩১৭ 

তাঁর পরামর্শদাতাদের মনে একাট বাস্তব সত্যের গুরুত্ব বাঁঝয়ে দিতে হবে। এই 
রকমের অচল অবস্থা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, ভারত সরকারের সঙ্গে আবার 
আলোচনা আরম্ভ করবার একটা পথ খঃঠজে বের করতেই হবে। নিজামকে বাঁঝয়ে 
দিতে হবে যে, মাউশ্টব্যাটেন মান্র আর কয়েক সপ্তাহ ভারতে আছেন এবং তাঁর 
অবাঁস্থাতর এই শেষ কয়েকটি 1দনের সূযোগ নিজাম ইচ্ছা করলেই ভালভাবে কাজে 
লাগাতে পারেন এবং ইচ্ছা করাই উচিত। 

আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন করলেন ভি প। সমস্যাগ্রস্ত হায়দরাবাদের বর্তমান অবস্থা 
সম্বন্ধে আর একটি তথ্যও ভি পি এই প্রসঙ্গে স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন। এখন যথেষ্ট 
নিভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, হায়দরাবাদে রাজাকর দল ও কম্যুনিষ্টদের 
মধ্যে মিতালী হয়েছে। এই দুই দল এখন এঁক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে, অথচ 
হায়দরাবাদের ঘটনাবলণীর এই নতুন ব্যাপারাঁটর প্রাতি এখনো যথোচিত গুরুত্ব আরোপ 
করার মতো মনোভাব কারও বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে না। মাউন্টব্যাটেন বিশ্বাস 
করতেই পারছেন না যে, রাজাকর দলে এবং কম্যানস্ট দলে কোন মিতালী আদৌ 
সম্ভবপর । কিন্তু ভি পি জোর দয়েই বললেন যে, ঘটনা সর্বাংশে সত্য। ভি ি'র 
মতে, রাজাকর দল ও কম্যুনিস্ট দলের সাম্মলিত প্রচেম্টাকেই এখন হায়দরাবাদ-সমস্যার 
আসল সমস্যা বলে মনে করতে হবে। 

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ১৩ই মে, ১৯১৪৮ সাল : শেষপর্যন্ত দেশরক্ষা কামিটির 
একটা বৈঠক আহ্বান করতে পেরেছেন মাউন্টব্যাটেন। এই বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন 
কথায় কথায় এমন এক প্রসঙ্গে উপাঁস্থত হলেন, যখন নেহরু নিজ মুখেই আর একবার 
সেই প্রাতশ্রাতর কথাই নতুন ক'রে বললেন, যেটা তিনি আগেই মাউন্টব্যাটেনের কাছে 
একবার বলোছিলেন। বৈঠকে আম উপাঁস্থত ছিলাম, সুতরাং আমি এইবার স্বকর্ণেই 
শুনবার সৃযোগ পেলাম যে, আমার হায়দরাবাদ যাত্রার প্রস্তাব নেহরু খুঁশমনেই 
সমর্থন করেছেন। নেহরু বললেন, নিজাম যাঁদ ভারতের রাষ্ট্রভন্তর চুান্তপল্ে স্বাক্ষর 
দান করেন, তবে নিজামকে রক্ষা করবার জন্য ভারত গভনমেন্ট তাঁদের যথাশান্ত সকল 
ব্যবস্থাই করবেন। নিজামের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থার দায়িত্ব ভারত 
গভনমেন্ট গ্রহণ করবেন। আমও হায়দরাবাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার 
যে আভিমতের খসড়া রচনা ক'রে গভর্নর-জেলারেলকে দিয়েছি, তাতে এই সম্ভাবনার 
দিকটাও আলোচনা করেছি। নিজাম এখন 'নিজেই তাঁর নিজের ঘরের মালিক নন, 
এই অনুমান নিতান্ত অযৌন্তক নয়। মনে হচ্ছে, এখন তিনি নিজেই নিজের ঘরে 
বন্দীর মতো অবস্থায় রয়েছেন, ঘরের উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। 
খুব সম্ভব গোপনে অথচ স্বচ্ছন্দে একটা প্রাসাদ-ীবপ্লব, ঘটাবার ষড়যল্ন চলছে। 
নিজাম শীঘ্ুই তাঁর নিজের লোকের ষড়যন্ত্রের ফলেই প্রভূত্ব হারিয়ে একরকমের 
বাল্দদশা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, এমন অনুমান 'ভীত্তহীন নাও হতে পারে। 

দেশরক্ষা কাঁমাঁটর বৈঠক শেষ হবার পর নেহরুর কাছ থেকে আরও কিছ 
পরামর্শ নেবার জন্য তাঁর সঙ্গে একই মোটরে বের হলাম। নেহরু বললেন যে, 
[তান কয়েকটি 'সাধারণ উপদেশ" ছাড়া এ 'িষয়ে বিশেষভাবে আর কিছ বলতে 
ইচ্ছা করেন না। নেহরু বললেন, অশাল্তিকে কোনমতে এাঁড়য়ে যাবার চেষ্টাই অনেক 
সময় অশান্তিকেই এঁগয়ে আনবার আসল কারণ হয়ে ওঠে। নেহরু আর একটু 
পারম্কার করে বলে দিলেন যে, হায়দরাবাদ সীমান্তে প্রাতাঁদন যেসব হাঙ্গামা ঘটে 



*৩১৮ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

চলেছে, সেসব এইভাবে চলতে দেওয়া আর সম্ভবপর নয় এবং গুলী ক'রে মানুষ 
খুন করবার ঘটনাগ্যালকে চুপ ক'রে শুধু তাঁকয়ে দেখার কোন অর্থ হয় না। 

গভর্নমেন্ট হাউসে ফিরে এসে দেখলাম, মাউন্টব্যাটেন ও ভি পপ এখনো আলোচনা 
করছেন। মাউন্টব্যাটেন খুবই আশা পোষণ করছেন যে, আমার হায়দরাবাদ যাত্রা 
স্ফলপ্রস্ হবে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, আপনাকে হায়দরাবাদ গভন“মেন্টেরই 
আঁতাঁথ হিসাবে যেতে হবে। হায়দরাবাদে আপাঁন যেখানে থাকবেন ও যেখানে যেতে 
ইচ্ছা করবেন, তার ব্যবস্থা সবই হায়দরাবাদ গভরনমেন্ট ক'রে দেবেন, এবং আপনাকে 
সম্পূর্ণভাবে সেই ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। 

বিকালের শেষ 'দকে বেলা পাঁচটার সময় হায়দরাবাদ হাউসে গিয়ে আরও কয়েকটি 
বিষয়ে আলোচনার জন্য জইন ইয়ার জঞ্গের সঙ্গে দেখা করলাম। জইন ইয়ার জঙ্গ 
ও তাঁর ছেলে আল খাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। জইন বললেন- সবই ভাল হবে যাঁদ 
ভারত গভন“মেন্ট তাঁদের দাবী নিজামের উপর চাপাবার জন্য বোঁশ বাড়াবাঁড় অথবা 
জোরজার না করেন। 

নয়াদিল্লশী, শুক্রবার, ১৪ই মে, ১৯৪৮ সাল : মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রাতনাধ- 
রূপে আগামী কাল আমাকে হায়দরাবাদ রওনা হতে হবে। আজ আবার জইন 
ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে দেখা করলাম এবং কতগ্াীল বিষয় শেষবারের মতো আলোচনা 
ক'রে তাঁর চূড়ান্ত আঁভমতও জেনে নিলাম। জইন জাঁনয়ে দিলেন যে, হায়দরাবাদে 
আমি যতাঁদন থাকব, ততাঁদন মীর লায়েক আলর ব্যান্তগত আঁতাঁথ হয়ে আমাকে 
থাকতে হবে। আম কবে হায়দরাবাদ রওনা হব, সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন আলোচনা 
হলো না, কারণ এই প্রসঙ্গই আম উত্থাপন করলাম না। আমার হায়দরাবাদ যান্লার 
জন্য কোন ধরাবাঁধা তারিখ এবং সময়ের প্রস্তাবও করলেন না এজেন্ট-জেনারেল 
জইন ইয়ার জঙ্গ। তান আমার আগেই হায়দরাবাদে পেশছে যাবেন বলে আশা 
করছেন। যাঁদও তিনি জানেন না যে, আম কবে হায়দরাবাদে পেশছে যাচ্ছি। 

মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে যে পন্ন নিয়ে আম নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
চলোছ সে পন্রে মাউন্টব্যাটেন বলেছেন যে, আঁতমান্য নিজাম 'দল্লশীতে আসবার আমন্ত্রণ 
প্রত্যাখ্যান করায় মাউণ্টব্যাটেন মনঃক্ষু্ হয়েছেন। একথাও মাউন্টব্যাটেন লিখেছেন 
যে, তাঁর পক্ষে হায়দরাবাদ যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, কারণ এখন হায়দরাবাদ 
যাবার মতো সময় ও সুযোগ তাঁর হাতে আর নেই। মাউন্টব্যাটেন লিখেছেন--“কল্তু 
ভারত থেকে যাবার আগে আম আপনার সঙ্গে একট; ঘাঁনম্ঠভাবেই কয়েকটি "বিষয় 
আলোচনা করতে চাই। সরকারীভাবে 'চিঠিপন্রের 'বাঁনময়ের দ্বারা বা অন্য কোন 
মামূলী পদ্ধাতর আলোচনার দ্বারা পরস্পরের বন্তব্য জানবার যে ব্যবস্থা রয়েছে, তার 
চেয়ে ঘঁনিম্ঠতর একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে কার। তাই আমার 
-প্রাতাঁনাঁধ হয়ে ক্যাম্বেল জনসন যাচ্ছেন। তান আমার সম্পূর্ণ িশবাসভাজন ব্যন্ত। 
আমার ধারণা, আভমত ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে তান সম্পূর্ণরূপে অবাহত আছেন ।” 

পনের উপসংহারে মাউণ্টব্যাটেন 'লিখেছেন-_-“হায়দরাবাদের কম্যুনিষ্টদের 
ক্রিয়াকলাপ এবং সাম্প্রদাঁয়ক বিরোধ সম্পর্কে নানাবিধ ঘটনার যে সংবাদ প্রাতাঁদন 
দিল্লীতে আসছে, তাতে আম নিতান্ত উদ্বেগ বোধ করাছি। আম বিশেষ 
উদ্বদ্ন হয়োছি এই কারণে যে” কমানিষ্টদের ক্রিয়াকলাপ এবং সাম্প্রদায়ক বিরোধ 
উভয়ই আপনার পদমর্যাদা ও স্বার্থের বিশেষ ব্যাঘাতের হেতু হয়ে উঠছে। সুতরাং 
'আমি আশা কার যে, আপনি অকুণ্ঠভাবে আপনার মনের কথা ও বন্তব্য ক্যাম্বেল 



অচল অবস্থা ৩১৯ 

'জনসনের কাছে বলবেন। বর্তমান সমস্যা ও অবস্থা সম্বন্ধে আপাঁন নিজে বান্তগত- 
ভাবে কি ভাবেন, সাধারণভাবেই বা কি বলবার আছে, সবই আপানি জানিয়ে দেবেন। 
আমি ক্যাম্বেল জনসনকে বলে 'দিয়োছ যে, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কারও কাছে, 
আমার এই ব্যান্তগত অনুরোধ যেন তান উপস্থাপিত না করেন। আমার জিজ্ঞাস্য 
,একমান্ন আপনারই কাছে, এবং একমান্র আপনারই ব্যান্তগত বন্তব্য আম জানতে চাই। 
[দ্বতীয় কোন ব্যান্তকে এর মধ্যে আনবেন না, কারণ তা হলে আমার ও আপনার এই 
বান্তিগত যোগাযোগের স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষুপ্ন হবে।" 



নিজাম সকাশে 

হায়দরাবাদ, শনিবার, ১৫ই মে, ১৯৪৮ সাল : প্রাতঃরাশের অল্পক্ষণ পরেই 
উইলিংডন বিমানক্ষেত্নে এসে একটি ডাকোটায় উঠলাম। হায়দরাবাদে এসে পেশছোঁছ 
মধ্যাহু ভোজনের সময়ের সামান্য কছুক্ষণ আগে। মাঝে ভোপালে মানত কছনক্ষণের 
জন্য একবার নেমোছলাম। 

হায়দরাবাদের বিমান ময়দানে নেমেই দোখ যে মীর লায়েক আঁলর পক্ষ থেকে 
ক্যাপ্টেন বেগ উপাস্থত হয়েছেন। আর আছেন মুন্সীর প্রাতানাধ 'হসাবে তাঁর 
স্টাফের তিনজন ভারতীয় 'আঁফসার। মুন্সীর প্রাতনিধিরা আমন্দ্রণ জানালেন। 
এ*রা বেশ জোর দিয়েই দাবী করলেন যে, বিমান ময়দান থেকে এখন আমার পক্ষে 
সোজা এবং সবার আগে মুন্সীর ভবনে গিয়েই ওঠা উচিত। আজ সন্ধ্যায় মুন্নীর 
ভবনেই আমাকে আহার করতে হবে, এই দাবীও তাঁরা জানালেন। হায়দরাবাদের 
মাঁটতে পা দেওয়া মাত্র আমাকে এক জাঁটল কূটনীতিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হলো। 
দু'পক্ষই নিমন্ত্রণ করছেন এবং এই দুই 'নিমন্ণই বস্তুত রাজনোতিক টানাটানর 
ব্যাপার ছাড়া আর, কিছ; নয়। আমাকেও তিন মানটের মধ্যে মনে মনে আমার 
কটনশীতিক সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলতে হলো। আম বললাম, হায়দরাবাদে এখন আম 
মীর লায়েক আলির ব্যান্তগত আঁতাঁথ এবং যতক্ষণ না আম জানতে পার তান 
এখানে আমার থাকবার কি ব্যবস্থা করেছেন, ততক্ষণ আমি অন্য কারও 'ভবনে 
থাকবার প্রস্তাবে সম্মাত দিতে পাঁর না। অবশ্য একথাও আম জানয়ে দিলাম যে, 
মুন্সীর সঙ্গে আমি দেখা করব। 

মুন্সী কদন আগে বাঙ্গালোরে ছিলেন। আমি হায়দরাবাদে পেশছবার 
আগেই তিনি হঠাং বাঙ্গালোর থেকে হায়দরাবাদে উপাস্থত হয়েছেন। মনে হচ্ছে, 
আমার হায়দরাবাদ আগমনের ব্যপারের জন্যই তিনি এই সময় বাঙ্গালোর থেকে 
এখানে চলে এসেছেন। সূতরাং, এটা অনূমান করতে পার যে, আমার হায়দরাবাদে 
আসবার ব্যবস্থার কথা তিনি আগেই জানতে পেরোছিলেন। বুঝতে পারাছ, 
হায়দরাবাদে আমার গোপন দৌত্যের এত গোপন ব্যবস্থার কথাও চারাঁদকে রটে 
গিয়েছে । আমার হায়দরাবাদ আগমনের ব্যাপার একটা মস্ত বড় সংবাদ সৃস্টি করুক, 
এটা আম চাইনি। বরং, আশা করোছিলাম যে, আমি নিঃশব্দে আমার দৌত্যকার্য 
লোকচক্ষুর সেরে নিয়ে 'দল্লশ ফিরে যেতে পারব। কিন্তু সে আশা আর 
নেই। মুন্সী হায়দরাবাদের সকল সংবাদদাতা ও সাংবাঁদকদের খবর জানিয়ে দিয়ে 
রেখেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনের প্রা্তীনাঁধ নিজামের সঙ্গে আলেচনার জন্য আসছেন। 
এখন সাংবাদকদের পাল্লায় পড়ে এবং তাঁদের প্রচারের চোটে বিখ্যাত হবার দূভগ্য 
আমাকে বরণ করতেই হবে। 

যাই হোক, নিমল্মণের কূটনীতিক সমস্যার বাধা পার হয়ে মোটরে উঠলাম 
এবং সেকেন্দ্রাবাদ থেকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দশ মাইল পথও পার হলাম। পথের 
পরিচ্ছন্ন চেহারাটাই বিশেষভাবে চোখে পড়ল, কোথাও কোন গোলমালের আওয়াজও 
শুনলাম না। পথে লোকজনও খুব বৌশ দেখা গেল না। পথের উপর এবং 
ঘরের মধ্যে লোকজন যারা রয়েছে, তাদের দেখে মনে হয় না যে কোন প্রকারের 



নজাম সকাশে ৩২১ 

উত্তেজনা বা গোলমেলে অবস্থার মধ্যে তারা রয়েছে। দেখে মনে হলো, প্রত্যেকেই 
যে যার নিজের মনে শান্তভাবে নিজের নিজের জশীবকার কাজ ক'রে চলেছে। 

শাহ-মাঞ্জল্_এই ভবনে মীর লায়েক আলি থাকেন। শাহ-মাঞ্জলে পেশীছেই 
1[ভতরে চলে গেলাম এবং লায়েক আলর সঙ্গে দেখা হলো। লায়েক আলির শরীর 
একটু অসুস্থ। তান বললেন যে, আমাকে তাঁর ব্যান্তগত আতাথর্পে পেয়ে 
তাঁন খুবই খুঁশ হয়েছেন। কিন্তু, আজ সন্ধ্যায় আমার আহারের জন্য কোন বিশেষ 
বন্দোবস্ত [তান ক'রে উঠতে পারেনান। লায়েক আল জানালেন, অতএব আজ 
সন্ধ্যায় আমার পক্ষে মুন্সীর ভবনেই আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেই ভাল হয়। 
আর একটি িশেষ যান্ত আছে। আগামীকাল সকালবেলাতেই মুন্সী আবার 
বাঙ্গালোরে ফিরে যাবেন, সৃতরাং আজ সন্ধ্যাতেই মুল্সীর নিমন্দণ রক্ষা ক'রে আসা 
আমার কর্তব্য। লায়েক আলি বললেন, তান হায়দরাবাদের সকল 
দলের ও সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছেন। আমার 
ইচ্ছানৃযায়শ হায়দরাবাদের ভিতরে কোথাও যেতে এবং যে কোন ব্যান্তর সঙ্জে আমার 
সাক্ষাৎ করতে কোন বাধা নেই, একথাও জানয়ে দলেন লায়েক আলি। তান 
আঁভযোগের সুরে বললেন যে, হায়দরাবাদের অর্থনৌতক অবরোধের উপশম এখনো 
হয়ান এবং শহরের পানীয় জল সরবরাহে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, কারণ 
ভারত গভরননমেন্টের অবরোধ ব্যবস্থার জন্য বাইরে থেকে হায়দরাবাদে ক্লোরিণ 
আমদানী করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তা ছাড়া, হায়দরাবাদ শহরের যাব্রী বহনের 
জন্য ইংলণ্ড থেকে কতকগ্াল মোটরবাস 'কনোছিলেন নিজাম গভর্নমেন্ট, কিন্তু 
মোটরবাসগুীল বোম্বাইয়ের বন্দরে পেশছে এখনো পড়ে রয়েছে এবং পড়ে থেকে 
নস্ট হচ্ছে। মোটরবাসগুঁলর কলকব্জা খুলে সাঁরয়ে ফেলা হয়েছে এবং গাঁদও 
কুটিকৃটি ক'রে ছিড়ে দেওয়া হয়েছে । এর উপর, বন্দরে পড়ে থাকার দর্ণ ডেমারেজ 

চাও ক্লমেই বেড়ে চলেছে। 

লায়েক আলির এই সব অভিযোগের বিবরণ শুনে আমও প্রত্যুত্তরে কয়েকটা 
কথা বললাম। আম বললাম, এই ধরনের আঁভযোগের বিষয় অমমাংাসত অবস্থায় 
বোঁশ দিন ফেলে রাখা অবশ্যই উচিত নয়। যে বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন 
লায়েক আলি, সে ঘটনা কতদূর সত্য অথবা মিথ্যা তা আমি জান না। আম 
বললাম, কোন্ পক্ষ অন্যায় করছেন, এই প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে আম এইট;কুই 
শুধু বলতে পার যে, বৃহত্তর রাজনোৌতিক বিষয়ে একটা মঈমাংসা ও মল হয়ে 
গেলে, তবেই এই ধরনের আভিযোগের ব্যাপারগ্ীলকে সহজে এবং সন্তোষজনকভাবে 
[মাটিয়ে ফেলা সম্ভবপর 

লায়েক আলির ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হতে বেশ কিছুটা দৌর হলো। 
আমাকে খবর দেওয়া হলো যে, বেলা পাঁচটার সময় আতমান্য নিজাম বাহাদুর আমাকে 
দেখা দতে রাজ হয়েছেন। 

শাহ-মাঞ্জল থেকে কিংকোঠি-অর্থাং লায়েক আঁলর ভবন থেকে নিজাম 
বাহাদুরের সরকারী বাসভবনে উপাস্থিত হলাম। কিং-কোঠিতে পেশছেই দেখলাম, 
লায়েক আল উপাস্থত রয়েছেন। তিনি প্রায় দশ মিনিট আগে পেশছেছেন। 
আমাকে পথ দোঁখয়ে ছোটখাট একট দ্রইং-রূমের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলা 
হলো। ভিক্লোরিয়ার আমলের নানারকম শিল্পসামগ্রী 'দিয়ে ড্ইং-রুমাট সাজানো 

২১ 
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রয়েছে। ঘরের ভিতর ঝাপসা আলোর মধ্যেই দেখতে পেলাম, দেয়ালের গায়ে 
রাজা পণ্টম জর্জের একাঁট বড় ছবি ঝূলছে। 

মীর লায়েক আঁল কয়েক পা এাঁগয়ে গিয়ে মস্ত বড় একটা সোফাকে উদ্দেশ 
করে আমার পাঁরচয়বাণী শোনালেন। আঁতমান্য নিজাম বসেছিলেন এই সোফারই 
উপর। কিন্তু নিজামের মূর্ত প্রথমে আমার চোখেই পড়োৌন। আম দেখোছলাম 
শুধু মস্ত বড় একটা সোফা । পরে দেখলাম, সোফার এক কোণে এইটুকু চেহারার 
নিজাম বস্তুত একটা অদৃশ্য বস্তুর মতোই বসে রয়েছেন। 

নিজামের চেহারা দেখে আম ঘাবড়ে গেলাম। কাঠির মতো হালকা ও ক্র 
চেহারার একটি মানূষ। আম 'ব*বাসই করতে পারাছলাম না যে, যে আক্ান্য 
নিজাম বাহাদুরের সঙ্গে আম দেখা করতে এসোছ, 'তানই ইনি। িজামকে 
যথোঁচিত অভিবাদন জানাবার জন্য নিজের মনকেই তৈরী করতে আমার বেশ কিছুক্ষণ 
সময় লেগে গেল। 

অত্যন্ত বাজে রকমের পাঁরচ্ছদে বিশ্রীভাবে সেজে বসে রয়েছেন ননজাম। 
পরিধানে মোটা সৃতশর আচকান আর পায়জামা, পায়ে এক জোড়া চকোলেট রঙের 
চাট এবং রঙীন সৃতীর একজোড়া মোজা । দু"পায়ে পায়জামার উপর দিয়ে মোজা- 
জোড়া হাঁটু পর্যন্ত টেনে 'দয়েছেন। মোজার কোন বাঁধনও নেই, হাঁটু পর্যন্ত 
উঠে ঢিলে মোজা হাঁ ক'রে রয়েছে। একাঁট ফেজ ট্াপ পরেছেন নিজাম, কিন্তু 
টুপটা কপাল থেকে সরে গিয়ে মাথার পিছনে হেলে রয়েছে। একে চেহারাটাই 
ক্ষুদ্র, তার উপর শরীরের উপরটা কু'জোর মতো ভঙ্গীতে সামনের দকে ঝ৫কে 
রয়েছে। 'নিজামের মুখের গড়নও কেমন যেন িলেঢালা ও 'শাথল হয়ে গিয়েছে, 
দাঁতের অবস্থা শোচনীয় । দেখলাম, নিজামের হাত দুটোও সব সময় কাঁপছে । কথা 
বলার সময় পা-কাঁপিয়ে দুই হাটিঃকে এমনভাবে ঠুকতে থাকেন নিজাম যে দেখে 
মনে হবে, কোন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর অসাড় শরীর কাঁপছে। 'নিজামের চেহারার 
মধ্যে তাঁর ব্যান্তত্বের ছাপ একমান্র রয়েছে তাঁর তাকাবার ভঙ্গ এবং গলার স্বরের 
মধ্যে। তীব্র দৃম্টি তুলে তাকানো এবং কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে জোর 1দয়ে কথা বলা, 
মাত্র এই দূশট অভ্যাসের মধ্যে নিজামের ব্যান্তত্বের পাঁরচয়টুকু পাওয়া যায়। 
মাউন্টব্যাটেনের চিঠি নিজামের হাতে তুলে দিলাম। অত্যন্ত দ্রুত চাঠির উপর 

একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে নিজাম বললেন-_ 
“আর এক মাস মান্র সময়ের মধ্যে মাউন্টব্যাটেন এমন কি একটা কাজ ক'রে যাবার 
আশা করছেন £ 

হায়দরাবাদ, শনিবার, ১৫ই মে, ১৯৪৮ সাল : মাউন্টব্যাটেন তাঁর চিঠিতে 
িজামকে সস্পজ্টভাবেই এই কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন ষে, নিজামের সঙ্গে আমার 
সাক্ষাতের সময় তৃতীয় কোন ব্যাস্ত সেখানে যেন না থাকেন। আমিও আশা করছিলাম 
যে, মাউন্টব্যাটেনের চিঠি পড়বার পর জাম মীর লায়েক আঁলকে চলে যেতে 
বলবেন। কল্তু চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে নিয়েও নিজাম লায়েক আঁলকে চলে 
যেতে বললেন না। স্পন্টই বুঝলাম যে, নিজাম মাউশ্টব্যাটেনের বিশেষ অনুরোধাঁট 
ইচ্ছা ক'রেই তুচ্ছ করলেন এবং মীর লায়েক আলি শন্ত হয়ে বসেই রইলেন। » 

আমার দিকে তেমনি শস্তভাবে তাঁকয়ে নিজাম চেশচয়ে উঠলেন-_-“আমি ভাল 
রা গা বারা গগন 
খুবই অল্প, তেমনি অল্প তাঁর ক্ষমতা । 
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তার পরেই নিজাম বললেন-_-হায়দরাবাদ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে মাউপ্ট- 
ব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যে আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, এই সত্যাট মাউন্টব্যাটেন 
ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছেন মনে হচ্ছে, অথচ দেখতে পাচ্ছ যে, হায়দরাবাদে এসে 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না, সে সুযোগ তাঁর নেই। 
মাউন্টব্যাটেনকে যেন সোজা বিদেয় ক'রে দিচ্ছেন, তেমান ভঙ্গীতে হাত নেড়ে 

নিজাম বললেন--বেশ তো! না আসতে পারেন, আসবেন না। আম দুঃখত। এই 
অবস্থায় আমও তাঁকে বলব, 'িদেয় নিন তা'হলে এবং আপনার যান্রা সফল হোক্।” 

জাম বললেন, ভারত গভর্নমেণ্টের প্রাত তাঁর যা কর্তব্য, তার সবই 'তাঁন 
করেছেন। যেসব সর্তে তান ভারত গভনমেস্টের সঙ্গে একটা সম্পকেরি মধ্যে 
আসতে রাজ আছেন, সেসব তান পূবেই জানিয়ে 'দিয়েছেন। 'তাঁন তাঁর 'নিয়ম- 
তাল্লুক উপদেষ্টা এবং প্রধান মন্ত্র মারফৎ তাঁর ব্যান্তগত বস্তব্য স্পম্টভাবেই ভারত 
গভরননমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন ঘরোয়াভাবে অন্য কোন পক্ষকে জানাবার 
মতো কোন নতুন বন্তব্য তাঁর নেই। 

আম বললাম, ভারত থেকে চলে যাবার আগে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত ও 
হায়দরাবাদের মতভেদের একটা 'নিম্পীত্ত ক'রে দিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছেন। যতটুকু করা তাঁর সাধ্য, তান আন্তারকভাবেই সেটুকু ক'রে যাবার 
সুযোগ খজছেন। এখন আঁতমান্য নিজামের পক্ষেই একবার 'ববেচনা ক'রে দেখা 
দরকার যে, মাউন্টব্যাটেনের বান্তগত প্রভাব ও মর্যাদাকে একটা মনমাংসা লাভের 
চেষ্টায় কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা। 'িনজামকে আম একথাও বললাম যে, 
ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেনের 
সাধারণ আঁভমত ও 'বিচার-ীববেচনার পাঁরচয় নিজাম বাহাদুরের সবই জানা আছে। 
যাঁদ মাউণ্টব্যাটেনের বন্তব্যের বিশেষ কোন বিষয় বুঝতে নিজাম বাহাদুর কোন 
অসাবিধা অনুভব ক'রে থাকেন, অথবা কোন বিষয়ে অস্পম্টতা থেকে থাকে, তবে 
আমি খুশি হয়েই এখানে মাউন্টব্যাটেনের বন্তব্য বিশদভাবেই ব্যাখ্যা ক'রে সে অস্দীবধা 
ও অস্পষ্টতা দূর করতে চেষ্টা করতে পাঁর। 

আম প্রসঙ্গত একটি তথ্য 'নিজামকে স্মরণ কাঁরয়ে দলাম। হায়দরাবাদের 
সঙ্গে ভারতের যে স্থিতাবস্থা চ্রান্ত সম্পাঁদত হয়েছে, তার পিছনে মাউন্টব্যাটেনের 
[বিশেষ চেষ্টার হীতহাস রয়েছে। এই চুন্ত বিশেষভাবেই মাউন্টব্যাটেনের চেষ্টার ফল। 

প্রত্যুত্তরে নিজাম বললেন-__-ওসব ব্যাপার তো হয়েই 'িয়েছে। 
আম বাদ্ধ খাটিয়ে এইবার মাউশ্টব্যাটেনের আর একটি বন্তব্য ব্যাখ্যা করার 

চেম্ট। করলাম-_মাউশ্টব্যাটেনের ধারণা, রাস্ট্রভুন্ত হওয়া অথবা রাম্ট্রভুন্তর সমতুল কোন 
সম্পর্ক স্বীকার ক'রে নেওয়াই নিজামের স্বার্থের দক 'দয়ে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা ।, 

আমার কথাগুলকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না নিজাম। খুব জোরে হাত 
নেড়ে একাঁট আপাত্তর ভঙ্গ ক'রে রাস্ট্রভুন্তি কথাটাকেই এবং সেই সঙ্গে সমস্ত 
বিষয়টাকেই একেবারে বাতিল ক'রে দিলেন। 

এইবার গায়ে পড়ে কথা বললেন লায়েক আঁল। [তান বললেন, রাষ্টতুন্তি সম্বন্ধে 
তাঁন হায়দরাবাদে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে রাজ আছেন। কিন্তু শান্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা করাই যে একটা সমস্যা! শান্তিপূর্ণভাবে গণভোট গ্রহণ যাঁদ সম্ভবপর 
হতো, তবে তিনি এখাঁন গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু শান্তিরক্ষা করা 
সম্ভবপর হবে না বলেই তানি গণভোট গ্রহণের ইচ্ছা বাঁতল ক'রে দিতেই বাধ্য হয়েছেন । 
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লায়েক আলির কথায় সায় 'দিয়ে নিজাম বললেন-_বহ7ং খুব, একেবারে খাঁট 
কথা! 

হায়দরাবাদে কম্যানম্টদের উৎপাত সম্পর্কে নিজামের বন্তব্য জানবার চেস্টা 
করলাম। কিন্তু এ প্রসঙ্গের মধ্যে আসতেই চাইলেন না নিজাম। তানি বললেন-_ 
“এটা একটা মামুলণী ব্যাপার মান, এ 'বিষয়ে আমার প্রধান মল্ীর সঙ্গে আপনি 
আলোচনা করতে পারেন।, 

নিজামের মুখ থেকে এইবার একটি নতুন প্রসঙ্গের আলোচনা শুনলাম । তান 
বললেন, ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজন্যদের অদৃন্টে কি হলো বা না হলো, সে 
সম্বন্ধে 'তান চিন্তা করতে রাজ নন। অন্যান্য রাজন্যের ভাঁবষ্যতের প্রশ্নটা তাঁর 
কাছে একটা প্রশনই নয়। অন্যান্য রাজন্য কোন্ নশীত গ্রহণ করেছেন, সেটা ভেবে 
দেখবার কোন প্রয়োজনও তাঁর নেই। 'নাজামের মতে, ভারতের অন্যান্য রাজন্যেরা 
বস্তৃত কতগ্াল 'রাঁহস্” (আভজাত) ব্যান্ত ছাড়া আর কিছুই নন, যাঁরা কতগ্দাল 
বিশেষ অনঃগ্রহ মান্র দাবী করতে পারেন। 

এর পর নিজাম আমাকে যেসব কথা বললেন, তার বোঁশর ভাগ হলো মোসলেম- 
জীবনের নীতি ও দর্শনের কথা। এ বিষয়ে খুব জোরাল ভাষায় একটি বন্তুতা দিলেন 
নিজাম। নিজাম বললেন_িস্মৎ, কস্মংই হলো একমান্র সত্য। জীবনে যা হবে, তা 
পূর্বেই নার্দস্ট হয়ে গিয়েছে, কেউ তা খণ্ডাতে পারে না। নিজাম বললেন, হায়দরাবাদের 
প্রান্তন ব্রিটিশ রোসডেন্ট লোঁথয়ানের সঙ্গেও তান এ 'বষয়ে আলোচনা করেছিলেন। 
লোথয়ান ছিলেন নাস্তিক। কিন্তু লোথিয়ানের একটি উীন্ত আজও স্মরণ ক'রে 
রেখেছেন নিজাম। নিজাম বললেন-_-লোিয়ান আমাকে এই ধরনের কথা বলোছলেন 
যে, রেস-কোর্সের মতোই আমাদের জীবনে দৈবের একটা স্থান আছেই আছে।' 

নিজামের আভমত হলো, অদৃষ্টের হাত থেকে কারও ছাড়া নেই। হয় ভাল 
অদ্ট, নয় খারাপ অদন্ট, এই দুয়ের মধ্যে একটা হবেই হবে। 

বর্তমান অবস্থার ভাঁবষ্যং সম্পকেও আভমত প্রকাশ করলেন 'নিজাম। আগ্ামন 
দশাতন দিনের মধ্যে অবস্থা ভালর 'দকে যেতে পারে। কিম্বা, আরও কয়েকাঁদন 
পর থেকে ভাল হতে আরম্ভ করবে। এ বিষয়ে সুনিশ্চতভাবে তিনি কিছ বলতে 
পারেন না। কিন্তু যাই হোক না কেন নসাঁবে যা আছে, তার জন্য তিনি সম্পূর্ণ 
ভাবেই তৈরী হয়ে আছেন। 

“মহরমের নাম কখনো শুনেছেন 2” হঠাৎ প্রশ্ন করলেন 'নিজাম। 
আম সাবনয়ে নিবেদন করলাম- হ্যাঁ শুনোছ। 
ণনজাম উত্তর দলেন-“শুনেছেন তো, কিন্তু তার অর্থ নিশ্য়ই কিছু জানেন 

না। মহরম হলো পয়গম্বরের দৌহন্রের মৃত্যাদবসের স্মরণ অনুষ্ঠান। মৃত্যু এবং 
ক্ষাতকে সহজভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়াই আমাদের ধর্মীবশবাসের একটি অঙ্গ ।” 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিজাম প্রত্যহ সন্ধ্যা ছয় ঘাঁটকায় তাঁর মাতার 
সমাধি পারদর্শনে গিয়ে থাকেন এবং সেখানে উপাসনা ক'রে ফিরে আসেন। 

নিজামের গাঁদর অধিকার বংশানক্রামকভাবে অক্ষুগ্ন রাখার বিষয়ে মাউশ্টব্যাটেন 
কতখানি আগ্রহ পোষণ করেন, সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতেই আমি বললাম যে, 
মাউশ্টব্যাটেন নিজে 'নিয়মতাল্দিক রাজাধকারবাদে বিশ্বাসী । এই কথা শোনা মাল 
ননজাম প্রাতবাদ করবার জন্য আমার 'দিকে তাকিয়ে জোরে চেচিয়ে উঠলেন-_-পঠক 
এইখানেই মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গো আমার মতভেদ। নিয়মতাল্লিক রাজাধিকারবাদ 
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পাশ্চান্তে এবং ইওরোপে চলতে পারে এবং সেসব দেশের পক্ষে ভালও হতে পারে, 
কিন্তু প্রাচ্য ও-জাঁনসের কোনই প্রয়োজন নেই । এঁ কথাটাই এদেশে সম্পূর্ণ অর্থহীন ।' 

মীর লায়েক আলি আলোচনার মোড় ঘুঁরয়ে দিয়ে কমনওয়েলথের প্রসঙ্গে এসে 
পড়লেন। নিজাম প্রশ্ন করলেন, ভারত কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকতে রাজ হবে, 
এরকম কোন সম্ভাবনা আছে নাঃ আম উত্তর 'দলাম, বর্তমানে এই বিষয় 
নিয়ে যথেম্ট আলোচনা ও বিবেচনার ব্যাপার চলছে। ভারতীয় জনমতের উপর 
বিশেষ প্রভাব আছে, এইরকম এক মহলের আভমত হলো, ভারতের পক্ষে 
কমনওয়েলথের অন্তভুন্ত হয়ে থাকাই উাঁচিত। 

কমনওয়েলথের প্রসঙ্গে নানা কথা উঠতেই আম এমন আর একাঁট মন্তব্য 
করলাম যেটা বস্তুত লর্ড মাউন্টব্যাটেনের স্টাফের কোন ব্যান্তর মন্তব্য নয়। আঁম 
বললাম, ব্যান্তগতভাবে আমার ধারণা এই যে, ভারত কমনওয়েলথের মধ্যে থাকুক 
বা না থাকুক তাতে ভারতের প্রাত 'ব্রাটশ মনোভাব ও নীতির কোন পাঁরবর্তন হবে 
না। ভারতাঁয় উপমহাদেশের এক অংশ যাঁদ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকে এবং অপর 
কোন অংশ যাঁদ না থাকে, তবে দুই অংশেরই প্রাত 'ব্রাটশ জনমত এবং ব্রিটিশ গভর্ন- 
মেণ্টের মনোভাব সমভাবেই সৌহার্দযপূর্ণ থাকবে । মার কমনওয়েলথের মধ্যে থাকা বা 
না-থাকার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের অংশগ্যীলর মধ্যে 'ত্রাটশৈর আনুকূলো কোন 
তারতম্য হবে না। আম স্পম্ট ক'রেই বললাম, কমনওয়েলথের সঙ্গে যুস্ত থাকার 
কারণে 'ব্রাটশের কাছ থেকে বোশ পাঁরমাণে সাহায্য বা সমর্থন পাওয়া যাবে, এইরকম 
যান্ততে কোন ধারণা করলেই একটা 'মথ্যা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে মাত্র। 

আমার ধারণা, আমার এই মন্তবাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ান। আমার উীন্তর তাৎপর্য 
বুঝতে পেরেছেন নিজাম । 

নিজামের সঙ্গে আমার আলোচনার পর্ব এখানেই শেষ হলো। 
আলোচনার উপসংহারে নিজাম বর্তমান বিশ্বের অশান্তিকর অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকাট 
কথা বললেন, এবং প্যালেস্টাইনের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। সবশেষে 
মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশে আন্তাঁরক শুভেচ্ছা ও আঁভনন্দন জ্ঞাপন করলেন। 

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই নিজামের সঙ্গে আমার আলোচনার ব্যাপার 'মটে গেল। 
আলোচনা করতে যাঁদও খুব বেশি সময় লাগোন, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটাও 
খুব সহজসাধ্য হয়নি। বিশেষ ক'রে নিজামের অদ্ভূত চেহারা ও হাবভাব আমার 
আলোচনার উৎসাহ অনেকখাঁন এলোমেলো ক'রে দিয়েছিল। তবুও, এই এক 
ঘণ্টার মধ্যে নিজামের ব্যান্তত্বের স্বরূপ এবং চিন্তার রীতিনীতি বোঝবার একটা 
জুযোগ পাওয়া গিয়েছে, এবং যেটুকু বুঝেছি সেটাও তথ্য হিসাবে কম মূল্যবান নয়। 
শরীরটা জীর্ণ-শীর্ণ হলেও, নিজামের মনটা বেশ পোল্ত। তাঁর মনের ভিতর ষে 
ইচ্ছা রয়েছে, সেই ইচ্ছাকে শস্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে রাখবার মতো মানাঁসক বাঁলয্ঠতাও 
তাঁর আছে। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে দুর্বলতার কোন পারচয় পাওয়া যায় না। 'নজামের 
কাছ থেকে চলে যাবার আগে আমার মনে হলো, এক খামখেয়ালী বৃদ্ধ অধ্যাপক যেন 
এতক্ষণ ধরে আমাকে তাঁর বিশেষ 'প্রয় কতগাঁল তত্বকথা শোনাচ্ছিলেন। নিজাম 
যাঁদও আধাঁনক কালের একজন নৃপাঁতি, কিন্তু চিন্তার দক 'দয়ে তিনি 'নিতান্ত 
সে-কেলে, অনুদার এবং উদ্ধত স্বভাবের মানুষ । তবে, যেখানে তাঁর স্বার্থের ব্যাপার 
রয়েছে বলে মনে করেন, সেখান থেকে তাঁকে টলানো দুজ্কর। এক্ষেত্রে তান দূধর্ধতার 
প্রমাণ 'দিতে সক্ষম । যতক্ষণ তিনি কথা বললেন, ততক্ষণ তাঁর চিন্তায় ও আচরণে 
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একটা প্রবল অদস্টবাদেরই প্রমাণ পেলাম। নিজামের এই অদষ্টবাদে অবশ্য আত্ম- 
সমর্পণের ভাব আদৌ নেই। এটা হলো একরকমের জবরদস্ত অদস্টবাদ। 

নিজাম পরের হাতে বন্দীর মতো জীবন যাপন করছেন, এমন অবস্থার কোন 
প্রমাণ পেলাম না। 'িজামের ভবনের প্রবেশপথে এবং পথের দু'পাশে বহসংখ্যক 
পুলিশ অবশ্য সব সময় পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু এটা নিজামের বাঁন্দদশার লক্ষণ নয়, 
এবং অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়! মনে রাখা উচিত যে, মাত্র কয়েক মাস আগে নিজামের 
প্রাণনাশ করবার একটা চেষ্টা হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, নিজামের বাসভবন এই: কিং- 
কোঠি লোকচলাচলের সাধারণ সড়ক থেকে বৌশ দূরে অবাঁস্থত নয়। দিল্লীর সাধারণ 
অট্রণলকাগনীলর মতোই নিজামের [কং-কোঠি সড়কের কাছাকাছি অবাঁস্ধত।! মর 
লায়েক আল নিজামের কাছেই রয়ে গেলেন। আম একাই প্রস্থান করলাম। : 

এর পর যখন আবার প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলির ভবনে উপাঁস্থত হলাম, 
তখন মোইন নওয়াজ জঙ্গ আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেখানে উপাঁস্থত হলেন। 

মোইনের কথাবার্তা ও প্রশ্ন শুনে বুঝলাম যে, তান আমার কাছ থেকে একাঁট 
[বিষয় জানতে চাইছেন। নিজামের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমার মনে কি ধারণা 
হয়েছে, এই বিষয়। আমি বললাম, নিতান্ত মামুূলী কতকগ্যাল বিষয়ে আলোচনা 
হয়েছে, এবং সে আলোচনা থেকে উৎসাহত হবার মতো কোন বস্তু আম পাইনি। 

গত মার্চ মাসে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ফল সম্বন্ধে দুই গভরননমেন্টের 
যুস্ত-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের যে চেস্টা ব্যর্থতায় পাঁরণত হয়োছল, সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন 
করলেন মোইন। সঙ্গে সঙ্গে আভযোগের সুরে বললেন, ভারতের এই ধরনের 
মনোভাব লক্ষ্য ক'রে হায়দরাবাদ গভনমেন্ট বিস্মিত হয়েছেন এবং বুঝে উঠতেও 
পারছেন না যে, হায়দরাবাদ সম্পর্ক ভারতের মনের আসল ইচ্ছাটা কি? 

রাস্ট্রভুন্ত, না সান্ধঃ মোইনের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা হলো। মোইন 
বললেন যে, রাষ্ট্রভুন্তর প্রস্তাবে সম্মত হতে একটা বাধা আছে। তিনি আশঙকা 
করছেন যে, রা্ট্রভুন্তিতে সম্মত হলে ভারত গভনমেন্ট হায়দরাবাদের উপর মান [তনাঁট 
আধকার পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন ধলে মনে হয় না। রাষ্ট্রভৃস্তির চুন্তপন্রে অবশ্য 
[তনাটি আঁধকার ইউনিয়ন কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেবার কথা উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু 
কাজের বেলায় ভারত গভনমেন্ট হায়দরাবাদের তোন্রশাঁট ক্ষমতার 'বষয় আঁধকার 
করে বসবেন। সমগ্র ভারতে যে ধরনের আইন প্রচালত হয়েছে এবং হধে, 
হায়দরাবাদেও সেই একই ধরনের আইন প্রচলনের দাবী করবেন ভারত গভনমেন্ট। 
ফলে, হায়দরাবাদের আভ্যন্তরশণ অটোনাঁম বা আত্মকর্তত্বের আঁধকার বিনষ্ট হবে। 
কিন্তু এ আঁধকার ছেড়ে দিতে কখনই রাজি হবেন না নিজাম। মোইন আর একটি 
বিষয়েও আমাকে তাঁদের বন্তব্য জানিয়ে দলেন। হায়দরাবাদের ভিতর দিয়ে 
ভারতীয় বাঁহনণকে অবাধে যাতায়াত করবার আঁধকার 'দতে পারেন না হায়দরাবাদ 
গভর্নমেন্ট। এ প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য। 

লায়েক আলির ভবন থেকে এইবার মুন্সীর ভবনে উপাস্থত হলাম। এখানেই 
আমার আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। 

শাহ-মাঞ্জজ থেকে মোটরকারে আত দ্রুতগাঁততে চলেও মুন্সীর বাসভবনে 
পেশছতে চাল্লশ মিনিট সময় লাগল। সেকেন্দ্রাবাদের দূরপ্রান্তে 'িমানময়দানের 
কাছে মৃল্পীর বাসভবন অবাস্থত। শহরের জীবন থেকে সম্পূর্ণ 'বাচ্ছিল্ন হয়ে 
মুন্সী বস্তৃত একাকী একটা নির্জন স্থানে রয়েছেন। একমান্ন যাঁদের প্রচুর সময় 
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আছে, পেপ্রল আছে এবং রাজনৈতিক আগ্রহ আছে, তাঁরা ছাড়া আর কেউ মুন্সীর 
সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এখানে আসেন না। 

দেখলাম, মুল্সী যেন মনমরা হয়ে রয়েছেন, যেন সফলতার কোন আশা তিনি 
আর দেখতে পাচ্ছেন না। মুন্সী বললেন যে, লায়েক আলকে তান আর বিশ্বাস 
করতে পারছেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ নম্ট ক'রে দেবার মতো একটা কাজ 
লায়েক আলি করেছেন। মুন্সীর সঙ্গে লায়েক আলির সাক্ষাৎ ও আলোচনার 
একটা সম্পূর্ণ ভুয়া বিবরণ সংবাদপন্রে প্রকাশ করেছেন লায়েক আল । মুন্সী 
আরও একটি তথ্য জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, মোইন ও লায়েক আলির মধ্যে 
বাঁনবনা হচ্ছে না, যাঁদও ঠিক ক ব্যাপার নিয়ে এই 'াবরোধ ঘটেছে তা বোঝা যাচ্ছে 
না। দু'জনের মধ্যে অবশ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক শ্যোলক-ভগ্নপাঁত) রয়েছে, কিন্তু 
আজকাল দু'জনে কেউ কাউকে দেখতে পারেন না। তবে এীবষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই যে, লায়েক আঁলই এখন নিজামের পপ্রয়পান্র। মোইনের তুলনায় লায়েক 
আঁলরই বোঁশ প্রভাব আছে নিজামের উপর। 

মুন্সীর ধারণা, হায়দরাবাদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেউই সাত্য সাত্য দায়ত্বশনীল 
গভনমেন্ট প্রাতিজ্ঞার অথবা রাষ্ট্রভীন্তর প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আগ্রহের ধার ধারেন 
না। একাঁট বিষয়ে মুন্সী আমার সঙ্গে একমত হলেন। নিজামই যে এখনো 
হায়দরাবাদের সকল রাজনোতক ব্যাপারের প্রধান নিয়ন্তা ও প্রভু, সে সম্বন্ধে 
মুন্সীরও কোন সন্দেহ নেই। 'নিজাম যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে এবং হচ্ছেও তাই। 
এ ব্যাপারে নিজাম এখনো পরাধীন হয়ে পড়েনান। 

মূল্পীর মনের একটা সন্দেহ দূর ক'রে দিলাম। আম বললাম যে, আমি 
এখানে মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে ব্যান্তগতভাবে ঘরোয়া আলোচনা'র জন্য এসো 
এবং আসবার আগে নেহরু ও ভি 'ি মেননকে জানয়ে তাঁদের সম্মাতিও 'নয়োছ। 

শুনে খাঁশ হলেন মুল্পী। তিনি বললেন, আগামীকাল সকালেই তিনি 
বাঙ্গালোর রওনা হয়ে যাবেন । মুন্সীর ন্ত্রী এ জায়গায় থাকতে মোটেই পছন্দ করেন 
না। মুন্সী বললেন, হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমান ক্ষুগ্ন হয়ে 
উঠেছে যে. হায়দরাবাদ গভরন্নমেনণ্টের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগই এখন আর নেই। 

হায়দরাবাদ, রবিবার, ১৬ই মে, ১৯৪৮ সাল : আজ সারা দিনটাই ব্যস্ত থাকতে 
হয়েছে। অনবরত লোক এসেছে, সবারই সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে এবং সবারই 
কথা শুনতেও হয়েছে। লায়েক আঁলকে বললাম যে, আমি কাশিম রেজাঁভর সঙ্গে 
একবার ঘরোয়াভাবে আলোচনা করতে চাই, যাঁদ এই আলোচনার সংবাদটা অবশ্য 
গোপন রাখা সম্ভবপর হয়। আমার প্রস্তাবে রাজ হলেন এবং খ্যাশ হলেন লায়েক 
আলি। 'তান বললেন, তারও বিশেষ ইচ্ছা এই যে, রেজভির সঙ্গে আম একবার 
দেখা করি। লায়েক আল জানালেন, আজই সকালে রেজাভর এখানে আসবার 
কথা আছে। লায়েক আল আজ সফরে বের হবেন, তার আগেই রেজাঁভ তাঁর সঙ্গে 
আলোচনার জন্য আসবেন। “সুতরাং আপনি এখানেই কিছ:ক্ষণ অপেক্ষা করুন'"_ 
লায়েক আলির উপদেশ অনুসারে আমিও বসে রইলাম। 

.রেজাভ এলেন। রেজভির সঙ্গে কয়েক মিনিট সাধারণ দুণ্চারটা কথাবার্তা 
বলে লায়েক আল চলে গেলেন। আমার কাছে শুধু রইলেন রেজভি। 

আমিই প্রথমে কথা বললাম। প্রসঙ্গের আরম্ভডেই বললাম, ঘটনার গাঁত যোঁদকে 
চলেছে তাতে বিষপ্ন না হয়ে আমি পারছি না, আমি হতাশ হয়ে পড়ছি। 



৩২৮ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

রেজাভ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন_- “আমি একটুও হতাশ হচ্ছি না, এবং কোন 
পরোয়াও কার না।, 

রেজাভি বললেন যে, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের প্রাতম্ঠা রক্ষা 
করা। তাঁর একমান্র আনুগত্য হলো মুসাঁলম সমাজের প্রাতি, অন্য কারও প্রাত নয়। 

আমি জিজ্ঞাসা করলাম- কম্যুনিষ্ট দল রাজাকরদের সঙ্গে একযোগে সম্মিলত- 
ভাবে কাজ করতে চাইছে, এই সংবাদের মূলে কোন সত্যতা আছে ক নাঃ 

রেজাঁভি অত্যন্ত উত্তোজতভাবে বললেন-_-আপাঁন রাজাকরদের কথা বলছেন, তার 
মানে আমার কথা বলছেন। তাহ'লে শুনে রাখুন যে, এখানে মুসলমানদের এখন এমন 
অবস্থায় পড়তে হয়েছে যে, তারা নিজের থেকেই আঁত দ্রুত কমযানষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 
আম 'তাদের' সাবধান ক'রে 'দয়োছ যে, পাঁরণামে এই রকমেরই ব্যাপার হবে। এখানে 
'তাদের' অর্থে কা'দের কথা রেজভি বলছেন, সেটা স্পম্ট ক'রে বোঝা গেল না। 

এর পর রেজাভ স্পম্ট ক'রেই বললেন যে, কম্যানিষ্টদের সঙ্গে সাম্মালতভাবে 
কাজ করতে তিনি রাজ আছেন এবং এই 'দক 'দিয়ে একটা প্রাথামক চেস্টা ও ব্যবস্থা 
1তাঁন এরই মধ্যে ক'রে ফেলেছেন। 
রেজভির এই আভমত একেবারে নিঃসংশয়ে আরও ভাল ক'রে শুনে নেবার 

জন্য আম একটা প্রশ্ন করলাম। আম বললাম--কম্যানষ্টরা অবশ্যই 'নিজামের 
বিরোধী, কারণ তারা বলেছে যে, নিজামকে তারা কোন প্রশ্রয়ই দেবে না। এই 
অবস্থায় কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আপনাকে নিশ্চয়ই কিছুটা 
অসুবিধায় পড়তে হবে।, 

রেজাঁভ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবলেন। তারপরেই বললেন, হ্যাঁ অস্বীবধা ছু 
ছু আছে বটে'। 

আমি আবার এই প্রসঙ্গই উত্থাপন করলাম। এইবার রেজাঁভ একেবারে মন 
খুলে তাঁর বন্তব্য স্পম্ট ক'রেই বলে 'দিলেন__হায়দরাবাদ গভরন্নমমেণ্টের কথাই বলুন 
ধা নজামের কথাই বলুন, এ*দের স্বার্থ বা প্রাতিষ্ঠা আমার কাছে তেমন কোন 
গুরুত্বের ব্যাপারই নয় মুসলিমের স্বার্থ এবং প্রাতিজ্ঞার তুলনায় । আমার কাছে 
আগে মৃসালমের স্বার্থ, তারপর আর কিছ;। ধ্বংস হতে মুসলমানদের রক্ষা করার 
কাজে যাঁদ আমি কম্যনিষ্টঈদের একমাত্র সহযোগী 'হসাবে পাই, তবে তাদের 
সহযোগিতা নিতে আমি কোন দ্বিধাই করব না।' 

রেজাঁভ আবেগের সঙ্গে বললেন--ভারত যাঁদ হায়দরাবাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
স্থাপনের চেষ্টা না করেন এবং আমাদের ইচ্ছামতো কাজ করবার জন্য দু” বছরেরও 
সূযোগ পাই, তবে আম জোর ক'রে বলতে পাঁর যে, এমন জানস আমি তৈরশ 
করব যা দেখে ভারতের হিংসা হবে, 

আমি প্র্ন করলাম-_“ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে এখনই যদি একটা রাজনোতিক 
মীমাংসা ভালভাবে না হয়ে যায়, তবে দ বছর পরেও যে বর্তমানের মতোই একটা 
সঙ্কট আবার দেখা দেবে না, একথা দি আপাঁন বলতে পারেন?” 

রেজভি বললেন_ হ্যাঁ সঙ্কট দেখা "দিতে পারতো যাঁদ আমার আর একটা 
অনুমান ভূল হতো । 

জিজ্ঞাসা করলাম--কি আপনার অনুমান ? 
রেজাঁভ বললেন-_'ভারত রাষ্ট্রই থাকবে না। এ ভারত দু"বছরের বোঁশ টিকে 

থাকতে পারে না, সুতরাং দু বছর পরে কোন সঙ্কটের প্রশ্নও ওঠে না? 



নিজাম সকাশে ৩২৯ 

কাশিম রেজাভর ধারণা, আর দু বছর পরে ভারত নামে কোন রাষ্ট্র থাকবে না। 
সতরাং যাস্ত ও মীমাংসার দাবী ক'রে হায়দরাবাদকে 'বিড়াম্বত করবার. কোন সুযোগও 
ভারত পাবে না। রেজাভ বললেন, ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের বরোধ এমনই 
'এক সমস্যা হয়ে উঠেছে যার শান্তিপূর্ণ কোন সমাধান একেবারেই সম্ভবপর নয় 
এবং সমাধানের আশাও তানি পোষণ করেন না। 

হিন্দুদের কথা উঠতেই রেজাঁভর মনের আর এক দিকের পাঁরচয় পেয়ে গেলাম । 
হিন্দুদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তান উগ্র জাতাঁবদ্বেষে পারপূর্ণ 
'নানারকম মন্তব্য করলেন। রেজাঁভ বললেন, 'হন্দুরা যে ক চাঁরন্রের মানুষ সেটা 
গান্ধীর হত্যাতেই প্রমাণত হয়েছে। 'হন্দুরা চিরকাল তাদের*দেবতাকে আঁত- 
দেবতা ক'রে তুলবার জন্যই হত্যা করেছে। 

আমি প্রশ্ন করলাম, বর্তমানে হায়দরাবাদে যে কম্যানষ্ট দল কাজ করছে, তাদের 
আঁধকাংশই কি হন্দু নয়? 

রেজভি বললেন, হ্যাঁ, এ কথা সত্য। কিন্তু অন্যান্য দলের তুলনায় কম্যুনিষ্ট- 
দের মধ্যে সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষের ভাব কম। 

জজ্ঞাসা করলাম-_ একথা কি ঠিক যে, আপাঁনই হায়দরাবাদের প্রকৃত 'শান্ত- 
'মান' ব্যান্তঃ চারাঁদকে তো এই ধরনেরই আঁভিমত শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এ বিষয়ে 
আপনার আঁভমত জানতে চাই। 

রেজাভ উত্তর 'দলেন-_ ওসব কথা কখনই বিশ্বাস করবেন না। আমার সম্বন্ধে 
চারাদকে এই নিন্দা প্রচার করা হয়েছে যে, আমই হলাম হায়দরাবাদের আসল ব্যান্ত, 
আমারই হাতে সব ব্যাপারের চাঁব-কাঠি রয়েছে এবং আঁমই নাকি আড়ালে থেকে 
আমার ইচ্ছামতো হায়দরাবাদের গভন“মেণ্ট ভাঙাঁছ আর গড়াছ। এ সব প্রচারিত 
ধনন্দাবাদ সম্পূর্ণ অমূলক, আমি এখানে একজন নগণ্য ব্যান্ত মান্ত। আম শুধু 
একজন মুসাঁলমসেবক, মুসলিমের স্বার্থরক্ষাই আমার একমাত্র ব্লত এবং কারও 
সাধ্য নেই যে, আমাকে আমার এই বত হতে নিবৃত্ত করতে পারে । হ্যাঁ, হায়দরাবাদ 
গভর্নমেন্ট অবশ্য মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং 
আমিও অকপটভাবে ও স্পম্ট ক'রে আমার মতামত জানিয়ে দিই। 

রেজীভ বললেন, মুসাঁলমের প্রাণ এবং মুসাঁলম নারীর সম্মান রক্ষা করার জন্য 
তান প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছেন। তাঁর মতে, হায়দরাবাদে কংগ্রেসের যেসব নেতা 
ও প্রাতানাধ রয়েছে, তারা কতগুলি খড়ের তৈরা দুর্বল মানুষ মান্। 

হেসে ফেললেন রেজাভ। এতক্ষণ ধরে কথাবার্তার মধ্যে এই প্রথম হাসলেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন-হিন্দদের আমি একবার দেখে নিতে চাই। 

বুঝলাম, রেজাভি একজন সম্পূর্ণ ধর্মোন্মাদ ব্যান্ত। তাঁর দু চোখের দৃষ্টি 
যেন সূচীমূখের মতো তীক্ষ£। যার দিকে তাকান তার দেহে যেন এই দৃষ্টি 
বিধতে থাকে । শন্রু-মিত্র উভয়কেই সল্রস্ত করে তোলার মতোই রেজাঁভর চোখের 
দৃ্টি, কিন্তু একটি কারণে রেজাভির এই ব্রাসসণ্গারকারণ ব্যন্তিত্বের জোর তেমন ক'রে 
সফল হয়ে উঠতে পারে না। রেজাঁভর কথাবার্তায় সহজেই এটা ধরা পড়ে যায় 
যে, লোকাটর প্রকীতিতে একটা উদ্ভট কিছু রয়েছে। মেজাজ চাঁড়য়ে যখনই কথা 
বলেন, তখনই বোঝা যায় যে, আজগাঁব ও অবাস্তব কতগ্যাল ধারণায় এই লোকটির 
মন ভরে রয়েছে। তখন লোকটিকে নিতান্ত হুজুগবাজ বলে ধারণা না ক'রে পারা 
যায় না এবং তাঁর কথাগ্ালকে গুরুত্ব 'দিয়ে বিবেচনা করার মতো বস্তু বলেও 
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মনে হয় না। বরং মনে হয়, মানাসক ব্যাধর মতো একটা ক্ষমতাবোধের মোহ 
লোকটির মন আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে রেজভির ধারণা 
বাস্তবতার মাল্লা ছাঁড়য়ে গিয়েছে। 

চেহারা ছিপাঁছপে, আচরণে ছটফটে, চোয়াল ও চিবুক থেকে একগুচ্ছ দাঁড় 
ঝদলছে এবং মাথার উপর বেশকয়ে বসানো একটি ফেজ-এ হেন মৃর্ততে কাঁশম 
রেজভি যখন দ্রুতপদে হেটে চলে গেলেন, তখন তাঁর 'দকে তাঁকয়ে আমার মনে হলো 
যে, চার্ল চ্যাপালনে ও ক্ষুদে পয়গম্বরে মালয়ে তৈরী একটি মৃর্ত চলে যার্টেছেন। 

রেজাভ-পর্ব শেষ হলো। এর পর দেখা হলো হায়দরাবাদ বাঁহনর ' প্রধান 
সেনাপাঁত জেনাব্বেল এল এদ্রুূসের সঙ্গে। জাতিতে এল এদ্রূস হলেন হাশেমী 
আরব । দীর্ঘাকীত ও সন্দর চেহারার এল এদ্রূস আফসার 'হসাবেও বেশ যোগ্য 
বলেই আমার ধারণা । মাউন্টব্যাটেনের আঁধনায়কতায় পাঁরচাঁলিত বর্মাযুদ্ধে তান কাজ 
করেছিলেন । মাউন্টব্যাটেন সম্পর্কে এল এদ্রুস অততযুচ্চ শ্রদ্ধাও পোষণ করেন। 

এল এদ্্রূস বললেন যে, শোলাপুর অণ্চলে হোয়দরাবাদ সীমানার বাইরে) কিছু 
কিছ, হাঙ্গামা হয়েছে এবং ভারতীয় সৈন্য স্থানীয় দূর্কত্তদের সীমানা পার হয়ে 
হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকতে সাহায্য করছে। এল এদ্্রূস আর একটি 
অভিযোগ করলেন_ ভারতীয় বিমান পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে হায়দরাবাদের 
আকাশে অনেকবার চক্কর 'দয়ে গিয়েছে । তান বললেন যে, এ ঘটনার কথা তান 
বুশার ও এলমৃহার্টের কাছে পত্র দিলখে জানাবেন । অবশ্য সরকারীভাবে নয়, প্রাইভেট 
পন্র দেবেন এল এদ্রুস। আঁ্ভন্যান্স প্রসঙ্গেও কয়েকটি কথা তান বললেন। 

“হম্মতাঁসংজীকে দেশীয় রাজ্যের ফৌজ সম্বন্ধে ভারতীয় বাঁহনীর উপদেষ্টা) 
আম পাঁরজ্কার সুযোগ দিয়োছ। তান এসে স্বচক্ষে সব ব্যাপার এখানে দেখে যেতে 
পারেন” এল এদ্রুস মন্তব্য করলেন। তাঁর কাছ থেকেই আরও জানতে পেলাম 
যে, হিম্মতসংজী এসোছলেন এবং স্বচক্ষেই সব দেখে নিয়ে চলে গিয়েছেন। 
এল এদ্্রুস বললেন, হম্মতাঁসংজীর সন্দেহ মিটে গিয়েছে এবং তান খুশি হয়েছেন 
বলেই তাঁর ধারণা । 

প্রসঙ্গক্রমে এল এদ্রূসের কাছ থেকে এই তথ্যটুকুও জানবার সুযোগ পেলাম 
যে, হিম্মতাঁসংজী এসে শুধু পাঁরদর্শন করেই ফিরে গিয়েছেন, অনুসন্ধান করবার 
কোন সযোগ তাঁকে অবশ্য দেওয়া হয়নি। 

ভারত ও হায়দরাবাদ, উভয় পক্ষের মনে এখন যে তীর সন্দেহ পুঞ্জভূত হয়ে 
উঠেছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন সেনাপাঁত এল এদ্রূস। তিনি বললেন-__ 
'আঁম এটা বুঝতে পার না, ভারত গভর্নমেন্ট কেন এ রকম কঠিন চাপ দিচ্ছেন ?, 

আমি বললাম--একটা বিষয়ে আপনার বুঝে দেখা উচিত যে, দেশ খণ্ডিত হয়ে 
একটা অংশ পাকিস্থানে পরিণত হবার পর ভারত ইউনিয়নের শাসনকার্ষের জন্য একটা 
শান্তশালশী কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট গঠন করার খুবই প্রয়োজন হয়েছে ।, 

এল এদ্রূস বললেন- তাঁরা ভোরত) কি ভূলে গিয়েছেন যে, পাকিস্থান তাঁদেরই 
নিজের হাতের সৃ্টি? এটাও কি তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, চাপ দিতে গিয়ে তাঁরা 
এই হায়দরাবাদেও একটা সঙ্কট এবং মুসালম ধর্মোল্মাদনা জাগিয়ে তুলছেন ? 

এল এদ্রূস আরও বললেন--“ভারত যাঁদ মুল্সীকে এখানে পাঁঠয়ে চাপ দেবার 
পল্থা গ্রহণ না করতেন, তবে আমার মতে, হায়দরাবাদ এতাঁদনে পাকা কুলের মতো 
ভারতের কোলে ঝরে পড়ত।, 
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এল এদ্রূস জানালেন, কিন্তু এখন অবস্থা খুবই খারাপের দিকে চলেছে। 
গোঁরলা পদ্ধাতিতে দ্বন্ব ও সংঘর্ষের আয়োজন ক্রমেই ছাঁড়য়ে পড়ছে। 

আমি বললাম, কিছুক্ষণ আগেই রেজাভর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। রেজভ 
সম্পর্কে একটি মন্তব্যও আম করলাম-_-রেজাভর নাম শুনে তাঁকে লম্বা-চওড়া 
চেহারার মানুষ বলেই আমার ধারণা হয়েছিল, কিন্তু দেখলাম যে, তান নিতান্ত 
ছোটখাট চেহারার মানুষ ।' 

আতিকায় এল এদ্রূস হেসে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন-_ 
"ছোটখাট চেহারার মানুষেরাই ভয়ানক হয়ে থাকে । 

জেনারেল এল এদ্রুসের সঞ্জে আলাপ সমাপ্ত হবার পর আমি আবার প্রধান 
মন্ত্রী লায়েক আলির কাছে উপাঁস্থত হলাম। দুজনে এক টোবিলেই মধ্যাহ্ন ভোজন 
সেরে নিলাম এবং দু ঘণ্টার উপর দুজনের মধ্যে আলোচনাও হলো। 

লায়েক আলি বললেন যে, তিনি জনসাধারণের প্রাতীনাধত্বসম্পন্ন গভন“মেন্ট 
গঠনের পাঁরকজ্পনা করছেন। আপাতত তিনি অবশ্য বর্তমান আইনসভা বাতিল ক'রে 
দিতে পারবেন না, কিন্তু গণ-পরিষদ গঠন করার জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
করবার ইচ্ছা তাঁর আছে। বর্তমান আইনসভা থাকবে এবং নতুন গণ-পাঁরষদও 
গঠিত হবে, এই রকম কল্পনা তিনি করেছেন। তান বললেন, হায়দরাবাদের সকল 
দলের সঙ্গেই তান এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নির্বাচনের পদ্ধাত নির্ণয়ের 
ভার তিনি রাজনৌতক দলগীলর উপর ছেড়ে 'দিয়েছেন। রাজনোতিক দলগুল যে 
পদ্ধাত পছন্দ করবেন, লায়েক আঁলও সেই পদ্ধাত স্বীকার করে নেবেন। 
বর্তমানে যে ভোটার তালিকা আছে, ইচ্ছা করলে রাজনোতিক দলগাীঁল সেই তাঁলকাই 
রাখতে পারেন। অন্যথা, নতুন ক'রে ভোটার তাঁলকাও প্রস্তুত করা যেতে পারে। 

আমি জানি, বর্তমানে যে ভোটার তালিকা রয়েছে, সেটা বস্তুত মৃসাঁলম 
সম্প্রদায়কেই আতরিস্ত সংখ্যাপ্রাধান্য দিয়ে রাঁচত একাঁট তালিকা; যাই হোক, লায়েক 
আলির নতুন আভমত শুনলাম। তিনি আরও বললেন, তাঁর মতে, নতুন ভোটার 
তালিকা প্রস্তুত করতে এবং নির্বাচনের অনুম্ঠানও সমা”্ত করতে দেড় বছরেরও কম 
সময় লাগবে। 

প্রায় দু'বছর হলো হায়দরাবাদের আইনসভা স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস প্রথম 
থেকেই এই আইনসভাকে বয়কট করেছে এবং এখনো সেই বয়কট চলছে। লায়েক আলি 
বললেন, কংগ্রেসের এই ধরনের অসহযোগিতা তাঁকে একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলেছে। 
জনসাধারণের সমর্থনে গভন“মেন্ট গঠন করতে হলে রাজনোতক ব্যবস্থার যে বাঁনয়াদ 
তৈরী করতে হবে, তাতে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করারই প্রয়োজন ছিল; 
"কন্তু কাজের দিক 'দিয়ে কংগ্রেস কোন সহযোগিতা করলেন না। প্রাতাঁনাধত্বমূলক 
গভর্নমেন্ট চাই, কংগ্রেস শুধ্য কথার জোরে এই দাবা করা ছাড়া আর কোনভাবে সাহায্য 
করছেন না। লায়েক আলি বললেন, অগত্যা কংগ্রেসের অসহযোঁগিতা সত্তেও নিজের 
উদ্যোগে জনপ্রাতানাধত্বমূলক গভন“মেন্ট গঠনের উপায় তাঁকে খ*জতে হচ্ছে। 
হায়দরাবাদের কংগ্রেস সম্পকেও লায়েক আলি তাঁর আভমত প্রকাশ করলেন। 
হায়দরাবাদের কংগ্রেসই কি যথার্থ জনপ্রাতানাধত্বশশল প্রাতিষ্ঞান?ঃ লায়েক আল 
বললেন, ভারতের অন্যান্য স্থানের কংগ্রেস যেমন সাধারণের নির্বাচনের দ্বারা গঠিত, 
হায়দরাবাদের কংগ্রেস মোটেই সেরকম প্রীতষ্ঠান নয়। বয়কট নশীত গ্রহণের পূর্বে 
হায়দরাবাদের কংগ্রেসই সাধারণ সদস্যদের নির্বাচনের দ্বারা প্রাতনাধত্ব অর্জন ক'রে 
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বার্থ জনপ্রাতম্ঠানরূপে নিজেকে গঠিত করেনি । লায়েক আলি বললেন, তিনি সকল 
রাজনোতিক দলের আঁভমত জানবার ও বোঝবার অপেক্ষায় রয়েছেন এবং আশা করছেন 
যে, এই মাসের শেষ দিকেই এাঁবষয়ে সরকারী নশীতি ঘোষণা করতে পারবেন। 

হায়দরাবাদের রাষ্ট্রভুন্তর প্রসঙ্গে লায়েক আল ঠিক মোইন নওয়াজ জঙ্গেরই 
আভমতের অন্দরূপ আঁভমত প্রকাশ করলেন। এ রাস্ট্রভুন্তর প্রস্তাব ভারতকে 
মাত্র তিনাট বিষয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার প্রস্তাব বস্তুত নয়। লায়েক আল বললেন-_ 
ভারতের সংঁবধানে ঘোষিত নির্দেশগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বিবেচনা করলে বোঝা 
যায় যে, তিনটি ক্ষমতার নাম ক'রে ভারত গভর্নমেন্ট দেশীয় রাজাগালতে প্ররোপঢার 
একানব্বইটি বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের আঁধকার চাইছেন। এর ফলে 
হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ আত্মকর্তৃত্বের অস্তিত্বই সম্পূর্ণভাবে মুছে যাবে। । 
লায়েক আলির ইচ্ছা, ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের একটা বিশেষ 'সান্ধ' হোক। 

হায়দরাবাদ এ ধরনের সান্ধ একমান্ন ভারতের সঙ্গেই করবেন, অন্য কোন দেশের 
সঙ্গে নয়। সাঁন্ধতে স্বীকৃত হবে যে, ভারত ও হায়দরাবাদ একই পররাম্ট্র নীতি 
অনুসরণ করবে। তা ছাড়া, দেশরক্ষা সম্বন্ধেও একটা "চুন্ত' এই সাম্ধরই অন্তভূস্তি 
করা হবে। হায়দরাবাদ পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত একাঁট বাহন রাখবেন, 
এর মধ্যে দশ হাজার সৈন্য ভারত ইউনিয়নের পাঁরচালকাধীনে ছেড়ে দেওয়া হবে। 
আর একটি বিষয় হলো, হায়দরাবাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভারত ইউনিয়নের 
আধকার। লায়েক আল বললেন, এবষয়েও ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে একটা 
চুক্তি সম্পাদন করতে বিশেষ অস্াবধা হবে না। 

হায়দরাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ভারত গভনমেন্ট যেরকম ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন 
এবং ব্যাপারটা তাড়াতাঁড় সেরে ফেলবার জন্য যে চাপ 'দচ্ছেন, তাতে হায়দরাবাদে 
মৃুসালম সমাজের মন খুবই 'বাঁদ্বস্ট ও বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে । মূন্পীর 'ীবরুদ্ধে 
অনেক কথা বললেন লায়েক আল। মূন্স' প্রকাশ্যভাবেই এই কথা বলে বেড়াচ্ছেন 
যে, এই হায়দরাবাদ রাজ্য আজ যেখানে অবাঁস্থত, অতীতে সেখানে একাট হিন্দু 
রাজ্য অবাঁস্থত ছিল। মুন্সী এখানে শুধু কংগ্রেসী বন্ধুবর্গের সঙ্গে মেলামেশা 
করেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনায় আসন্ন এক 'মান্তীদবসের, কথা বলে 
থাকেন। ম্ন্তীদবসের এক একটি তাঁরখও প্রায়ই ঘোষণা করেন মুন্সী । প্রথমে 
বলোছিলেন, ১০ই মার্চ তারিখে হায়দরাবাদের 'মযান্ত' হবে। তারপরে বললেন, মার্চ 
মাসেই 'মান্তীদবস* দেখা দেবে। এর পর ২৩শে এপ্রল তারিখ 'নার্দন্ট করলেন। 
এইভাবে ম্যান্তাদবসের নানা তারিখ প্রচার করতে করতে মুন্সী নিজেকেই এমন লঘু 
ক'রে ফেললেন যে, 'হন্দুরাও তাঁর কথা আর বম্বাস করতে পারলেন না। অগত্যা 
মাান্তাদবসের তাঁরখ ঘোষণার অভ্যাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মুন্সী! $ 

আম এইবার নিজামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। আম বললাম, নিজাম যেভাবে: 
অদৃস্টের উপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে বসে রয়েছেন, সেটা আমার খুবই 
খারাপ লেগেছে । সমস্যার সামাধান যাঁদ করতে হয়, তবে অদস্টবাদের আশ্রয় গ্রহণ 
করা ছাড়া আরও কিছু তাঁকে করতে হবে। 

লায়েক আল বললেন--“একটা বিষয় আপাঁন বুঝে রাখুন যে, নিজাম বরং বুক 
এগিয়ে দিয়ে এবং গুলণীর আঘাত বরণ ক'রে নিয়ে মততযু স্বীকার করবেন, তবুও 'তাঁন 
এমন কোন কাজ করতে রাজি হবেন না, যার ফলে তাঁর প্রজার স্বার্থ ক্ষঃগ্ন হবে। 

আতমান্য 'নিজামের 'নিভারঁকতা সম্বন্ধে আমি অবশ্য কোন প্রশ্ন উত্থাপন 
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করলাম না, কিন্তু একটি কথা আম বিশেষ স্পম্ট ক'রেই লায়েক আলিকে জানিয়ে 
দলাম। সমস্যার সমাধান যাঁদ না হয় এবং ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে যাঁদ 
সংঘর্ষই দেখা দেয়, তবে সবচেয়ে বোশ দুঃখ ও দুর্ভোগের মধ্যে যাদের পড়তে 
হবে, তারা হলো নিজাম বাহাদুরেরই সাধারণ প্রজা, তথা হায়দরাবাদের জনসাধারণ । 

কাশিম রেজাভির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এবং আলোচনার কথাও লায়েক আঁলকে 
বললাম। আলোচনার ফলে আমার 'কি ধারণা হয়েছে, সৌবষয়েও বললাম। প্রশ্ন 
করলাম, রেজাঁভর এইসব মন্তব্যের অর্থ কিঃ এ সম্বন্ধে আপাঁন কি ধারণা করছেন ? 

লায়েক আল বললেন, রেজাভ সম্ভবত এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, যাঁদ 
নিজাম অথবা হায়দরাবাদ গভর্নমেন্ট ভারত গভর্নমেস্টের চাপে ভেঙে পড়েন, তবে 
শেষ উপায় হিসাবে তিনি কম্যনিন্টদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়ে প্রাতরোধের সংগ্রাম 
চাঁলয়ে যাবেন। 

আম উত্তর দিলাম-_কিন্ত রেজভির কথা থেকে তাঁর এরকম কোন নশীত বা 
উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় না। 

এইবার আমি আমার বন্তব্য স্পম্ট করেই লায়েক আলিকে শুনিয়ে দিলাম। 
রেজাভিকে সামলাতে হবে। যাঁদ আর বোশ দন রেজাঁভকে এইভাবে অবাধে তাঁর ইচ্ছা- 
মতো আন্দোলন করবার সুযোগ দেওয়া চলতে থাকে, তবে নিজাম এবং তাঁর গভন্মেণ্ট, 
উভয়েরই সেই অবস্থা লাভ করতে হবে, জাতির চাপে সুপুরির যে অবস্থা হয়। 

লায়েক আল পর্ব এখানে শেষ হলো। তাঁর সঙ্গে আমার এই আলোচনারও 
কোন ফল হয়েছে কিনা সন্দেহ । হায়দরাবাদে প্রাতানাধত্বশীল গভনমেন্ট স্থাপনের, 
অথবা রাস্ট্রভুন্তর প্রস্তাব সম্পর্কে এর আগে লায়েক আলি যে আঁভমত প্রকাশ করেছেন, 
আজও হুবহু সেই আভমত এবং সেই মনোভাব প্রাতধানত করলেন। আলোচনার 
ফলে আমরা কিছু বা বিশেষ কিছ “অগ্রসর, হয়েছি বলে মনে করতে পাঁর না। 

আলোচনার সঞ্জো সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্বও সমাপ্ত হয়েছে। এর পর 
ওসমানিয়া বিশ্বাবদ্যালয় দেখতে রওনা হলাম। 

ওসমানিয়া 'বশ্বাবদ্যালয় বিশেষভাবে মোইন নওয়াজ জঙ্গেরই কীর্তির সাক্ষ্য । 
এই কৃতিত্বের জন্য গর্ববোধ করতে পারেন মোইন, বিশেষ প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। 
মোসলেম এবং হন্দু স্থাপত্যের রীতি এক সঙ্গে মালয়ে এই ভবন প্রাতিষ্ঠায় সাত্য 
সাঁত্যই এক সাংস্কৃতিক দুঃসাহসের প্রমাণ দিয়েছেন মোইন। এখনো এ ভবনের 
নির্মাণকার্ধ সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু যেটুকু 'নার্মত হয়েছে, তাতে এটা যথেম্ট স্পম্ট- 
ভাবেই বোঝা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে মুসাঁলম সংস্কীতি প্রসারের এক বিরাট আশার 
নিদর্শন হিসাবে এই প্রাতিষ্ঠান ও ভবন গড়ে উঠছে। 

নিজামের উত্তরাধিকারী হলেন 'প্রন্স অব বেরার। বিকেল হতেই তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলাম। পিতা নিজাম যে ধরনের ভবনে বাস করেন, পত্র থাকেন তার চেয়ে 
অনেক বোশ জাঁকজমকে পাঁরপূর্ণ এক ভবনে । 'প্রন্স অব বেরারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
গিয়ে দেখলাম যে, সেখানে জেনারেল এল এদ্রূসও রয়েছেন। আর আছেন, 'প্রন্সের 
প্রাইভেট সেক্কেটার সফদার ইয়ার জঙ্গ। গলার স্বর ককর্শ এবং আচরণে সাধারণ 
ভৃত্যের মতো একটা বাধ্যতার ভাব, প্রাইভেট সেক্লেটার সফদার হিজ হাইনেস 'দ প্রিন্স 
অব বেরারের প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে কুর্ণশ ক'রে যেন ভেঙে পড়াছিলেন। 

মাউন্টব্যাটেনের অতত্যুচ্চ যোগ্যতা ও কর্মক্ষমর্তা সম্পর্কে প্রিন্সের সঙ্গে আমার 
আলোচনা হলো। এখানে একটা মজার ব্যাপারও হয়ে গেল। 'প্রন্স অব বেরার, 



৩৩৪ ভারতে মাউশ্টব্যাটেন 

সেনাপাতি এল এদ্রূস এবং আঁম- সকলেই অকুণ্ঠভাবে মাউন্টব্যাটেনের প্রশংস। 
করাছিলাম। সকলেরই আভমত এই যে, মাউণ্টব্যাটেন 'িঃসন্দেহেই অত্যুচ্চ কর্মোৎসাহ 
এবং দূঢ় সংকল্পের মানুষ । , 

এই কথা শোনা মান্র প্রাইভেট সেক্রেটারি সফদার ইয়ার জঙ্গ যেন প্রিন্সের মুখের 
কথা কেড়ে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বললেন__ঠিক কথাই 
বলেছেন জাঁহাপনা। মাউশ্টব্যাটেনও ঠিক আপনারই গুণগ্ীল পেয়েছেন। 

প্রন্স অব বেরারের সঙ্গে নানারকম আলাপ ও গল্প হলো। বোঁশর 'ভাগই 
সাধারণ বিষয়। প্রিন্স বললেন-_এখনো চেস্টা করলে মাউন্টব্যাটেন হায়দরাবাদে 
আসতে পারেন এবং আসবেন বলেই আম আশা করি৷, কুর্ণশাঁবশারদ প্রাইভেট 
সেক্ল্টারও এই আশা প্রকাশ করলেন যে, 'ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কে উন্নাত হোক, 
এই ইচ্ছাই আমরা পোষণ কাঁর।' 

প্রন্স অব বেরারকে দেখে মনে হলো না যে, হায়দরাবাদের রাজনোৌতিক অবস্থা 
সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা দুশ্চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে আছে। শুধু একটি বিষয়ে তাঁর 
দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হলো-_তাঁর দাঁতি আর গলা সম্বন্ধে। প্রিন্স বললেন, হয় 
তাঁর দাঁতের জন্য গলা কষ্ট পাচ্ছে, নয় গলার জন্য দাঁত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, 
দাঁত অথবা গলা, এই দুয়ের মধ্যে যে-কেউ দোষ হোক না কেন, আগামী জুন মাসের 
শেষে একবার লণ্ডনে গিয়ে াকৎংসকের পরামর্শ গ্রহণ করবার ইচ্ছা তাঁর আছে। 
প্রন্স বললেন_- কিন্তু এখন লশ্ডনে যাবার অনুমাঁত পেতে আমাকে কতগ্যীল বাধা 
ও অস্বীবধায় পড়তে হচ্ছে" (এর অর্থ সম্ভবত এই যে, নিজাম আপাতত করেছেন)। 

প্রন্ম অব বেরারের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁর ব্যান্তত্বের যে পাঁরচয় পেলাম, তাতে 
এটা বুঝতে পারলাম যে, হায়দরাবাদের বর্তমান রাজনোৌতিক অবস্থার সাতে-পাঁচে এ 
ধরনের মানুষ থাকতে পারেন না এবং রাজনোতিক ক্ষেত্রে এহেন ব্যান্তর কোন গুরুত্ব 
নেই। লায়েক আল আমাকে একবার বলোছিলেন যে, হিজ হাইনেস শুধু সুখে- 
স্বাচ্ছন্দ্যে দন কাটিয়ে দিতে ভালবাসেন । লায়েক আঁল হলেন 'প্রন্সের ছেলেবেলার 
অন্তরঞ্গ বন্ধ। সুতরাং এটাও ধরে নিতে পারা যায় যে, প্রিন্স খন হায়দরাবাদের 
গাঁদতে বসবেন, তখন লায়েক আঁলর প্রধান মীন্দত্বেরও কোন ব্যতিক্রম হবে না। 
লায়েক আলির রাজনোৌতিক গুরুত্ব ভাবষ্যতেও অক্ষুণ্ন থাকবে বলেই মনে হয়। 

সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় মিঃ ক্রুড স্কটের সঙ্গে দেখা করলাম। স্কট এখানে গত 
পাঁচ মাস যাবৎ হায়দরাবাদ গভর্নমেন্টের তথ্যাবভাগের অধ্যক্ষরূপে (ডিরেক্টর অব 
ইনফরমেশন) কাজ করছেন। গত আগস্ট মাসে বোম্বাইয়ে স্কটের সঙ্গে আমার একবার 
দেখা হয়োছল। তখন তিনি টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সহ-সম্পাদক ছিলেন। স্কটের 
মতো তুখোড় ও চতুর সাংবাঁদককে পেয়ে হায়দরাবাদ গভর্নমেন্ট সংবাদ প্রচারের 
বিভাগীয় ব্যবস্থা যে বেশ পোল্ত ক'রে ফেলেছেন, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। 

স্কট বললেন, তাঁর মনে বিন্দুমান্রও সংশয় নেই যে, নিজামই এখনো হায়দরাবাদের 
সবেশবির। রেজাঁভর এমন কোন শান্ত নেই যে, হায়দরাবাদের মৃসাঁলম জনসাধারণকে 
নিজামের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারেন। নিজামের প্রাত মুসলমানদের আনুগত্য 
দূর্বল ক'রে দেওয়া রেজাভর সাধ্য নয়। স্কট জানালেন, দাক্ষণ অণ্চলে কম্যশনম্টদের 
উদ্যোগে পাঁরচাঁলিত হাঞঙ্গামা এখন সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামার রূপ গ্রহণ করেছে। 

হাঙ্গামাকারীর দল অনেক গ্রাম আর্ুমণ করেছে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় 
এই যে, হিন্দুদের গ্রামগাঁল তারা স্পর্শ করোনি॥ 



নিজাম সকাশে ৩৩৫ 

সন্ধ্যার শেষ দিকে, সাড়ে সাতটার সময় আর একবার আলোচনার জন্য জেনারেল 
এল এদ্র্সের ভবনে গেলাম। নিজাম কেন 'দল্লীতে যেতে রাজ হনান সে সম্বন্ধে 
এল এদ্রূসের মুখ থেকেই নতুন কতগাল তথ্য জানবার ও শুনবার সুযোগ পেলাম । 
এল এদ্রুস বললেন, নিজামের 'দল্লী না-যাওয়ার একটি কারণ এই যে, গেলে তান 
আর ফিরে আসতে পারতেন না। "দিল্লীতে 'িজামকে ধরে রাখা হবে, এই ভয় 'ছিল। 

সামরিক ব্যাপারে হায়দরাবাদ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব সম্বন্ধেও 
আলোচনা করলেন এল এদ্রুস। তানি বললেন, এদক দয়ে হায়দরাবাদের যথেষ্ট 
গুরুত্ব আছে এবং সাবধাও আছে ।-_হ্যাঁ, অস্তবলে ও সৈন্যবলে হায়দরাবাদের 
বাহিনী ভারতীয় বাঁহনীর তুলনায় দুর্বল বটে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে যাঁদ সামারক 
সংঘর্ষ বাধে, তবে আমরা দাক্ষিণ ভারতকে ভারত থেকে বাচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে পার 
এবং ক'রে ফেলবো"। এই মন্তব্য করার পর এল এদ্রূস রাজনোতিক বিষয়েও 
মন্তব্য করলেন। “যাঁদ রাজনোতিক নেতারা গোলমাল এবং আপাঁত্ত না ক'রে ভারতের 
সঙ্গে হায়দরাবাদকে একটা সান্ধ স্থাপন করবার সুযোগ দিতে সম্মত হন, তবে 
বিরোধের অবসান হতে পারে। সান্ধসূন্রের মধোই এই চুন্তি সহজেই হতে পারে 
যে, হায়দরাবাদের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর 
ভারতের 'িয়ন্রণাঁধকার থাকবে ।” 

“এর বোশ আর ক আশা করেন ভারত ?' প্র*্ন করলেন এল এদ্রুস। শেষ- 
পযন্ত এই কথাও জানয়ে দিলেন সেনাপাত এল এদ্রুস_-যাঁদ ভারত এর চেয়ে 
বোশ কিছু দাবী করেন এবং তার জন্য চাপ দিয়ে বোঁশ বাড়াবাঁড় করেন, তবে 
কোনই সন্দেহ নেই যে, আমরা ভাল ক'রেই বাধা দেব।, 

এল এদরুস যা বললেন, স্কউও তাই বলেছেন। এ বিষয়ে উভয়েরই আভমতে 
কোন পার্থক্য দেখলাম না। | 

ফিরে এলাম "শাহ-মাঞ্জলে, লায়েক আলির বাসভবনে । আমাকে সম্বর্ধনা 
জানাবার উপলক্ষ্যে এখানে এক ভোজসভা আহ্বান করা হয়েছে। প্রায় আঁশ জন 
আঁতাঁথ নিমন্দিত হয়েছেন। আঁতাঁথদের মধ্যে হায়দরাবাদের প্রত্যেক রাজনোতিক 
দলের ব্যান্তবর্গ আছেন। 

আত অল্প সময়ের মধ্যে অত বোঁশ সংখ্যক লোকের সঙ্গে আলাপ করার ফল 
যা হয়, তাই হয়েছে। লোকের কথাবার্তা থেকে অবস্থা সম্বন্ধে সমগ্রভাবে একটা 
ধারণা লাভ করতে পারাছি না। 

আলাপ হলো দীন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে । অজ্পভাষী, পককেশ ও ভারাক 
চেহারার দীন ইয়ার জঙ্গ হলেন হায়দরাবাদ প্ীলশের বড়কর্তা। অনেকের ধারণা, 
হায়দরাবাদের গাঁদর পিছনে এই ব্যন্তই হলেন আসল ক্ষমতার স্তম্ভ। স্কট আমাকে 
বলেছেন যে, গত ২৫শে অক্টোবরে যে ইন্তেহাদী জনতা হায়দরাবাদ ডোলগেশনের 
[তিন সদস্যের ভবন ঘরে ধরোছিল, সেই জনতাকে পথ 1দয়ে যেতে দেখেও অন্য দিকে 
চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন দীন ইয়ার জঙ্গা। তিনি অনায়াসে জনতাকে নিবৃত্ত 
করতে পারতেন, 'কন্তু তাঁন তা না ক'রে পাশ কাটিয়ে আড়ালে সরে 'গিয়েছিলেন। 

দীন ইয়ার জঙ্গা প্রাতাঁদন একবার নিজামের সঙ্গে দেখা ক'রে থাকেন। দীন 
ইয়ার জঙ্গের মুখের ভাব ও কথাবার্তার রকম দেখে বুঝলাম যে, নিজাম তাঁকে 
আমার কাছ থেকে ছু কথা বের করার জন্য বলে 'দয়েছেন। 'নিজামের সচ্গো 



৩৩৬ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

সাক্ষাৎ ও আলোচনা ক'রে আমি কি ধারণা করেছি, সম্ভবত এইট.কুই জানবার ইচ্ছা 
করছেন দীন ইয়ার জঙ্গ। 

সামান্য কিছক্ষণ দীন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হলো । কিন্তু আম 
এই সামান্য কিছুক্ষণের সূযোগেই আমার ধারণা দীন ইয়ার জঙ্গের কাছে স্পম্ট ক'রে 
প্রকাশ ক'রে দিলাম। আমি বললাম--আঁতমান্য নিজাম যে পথ ধরেছেন, সেটা আমার 
কাছে মোটেই ভাল লাগছে না। সমস্যার সমাধান করতে হলে আঅবিলম্বেই করতে 
হবে। নতুন অবস্থার সঙ্গে হায়দরাবাদকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যেসব "সম্ভাব্য 
পন্থা আছে, সেই পল্থার কথাই চিন্তা করতে হবে, অন্য পল্থার কথা ছেড়ে দিয়ে । 

আর একাঁট বিষয়ও দীন ইয়ার জত্গের সঙ্গে আলাপের মধ্যে উল্লেখ কয্পলাম ।' 
নিজামের একবার "দিল্লী যাওয়া উচিত ছিল। নিজাম 'দল্লাীতে গেলে কোন: দিক 
দিয়ে এবং দক কি বিষয়ে নিজামেরই পক্ষে সাবধাজনক হতো, সে সম্বন্ধে কতগুলি 
কথা দীন ইয়ার জঙ্গকে শুনিয়ে দিলাম । 

শাহ-মাঁঞজলের এই ভোজসভার আসরে বসে একটা আঁভজ্ঞতা লাভ করলাম। 
বেশ স্বচ্ছন্দেই তো সামাজিক মেলামেশার একটি উৎসব এখানে হতে পারছে । হিন্দু 
ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে সম্মিলিত হয়েছেন। যাঁদও এ 
উৎসবের পরিবেশের মধ্যেও একটা অস্ফূর্তর ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তবুও কারও 
চোখে-মুখে বা কথাবার্তায় এমন কোন ভাব দেখতে পাচ্ছি না, যাতে মনে হবে যে, 
ভয়ানক রকমের একটা সঙ্কট আসন্ন । হায়দরাবাদ রাজ্য জুড়ে ত্র প্রচারকার্ষের 
চ্বন্ অবশ্যই চলছে, কিন্তু সেই মুখর বিরোধের কোন পাঁরচয় এই উদ্যানের আলো- 
ছায়া ও অভ্যাগতদের শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে পেলাম না। এখানে বসেই দেখতে 
পাচ্ছ, সম্মুখে হদের জল শান্ত ও সুস্থির। দেখা যায়, গোলকুণ্ডার গিরমালা 
এবং" আরও দূরে গোলকুণ্ডার দূর্গ। সবই শান্ত। এই ভোজসভার আসরে যাঁদের 
দেখাঁছি, তাঁদের জীবনে সমস্যা দেখা দিয়েছে ঠিকই । কিন্তু সমস্যার জন্য এ*দের 
প্রাত্যাহক জীবনে তেমন কিছু উগ্রতা ও আঁস্থরতা দেখা দেয়ান। সমাজ ও 
মতবাদের দিক 'দিয়ে এ*রাও উত্তর ভারতের সঙ্গে য্স্ত। িন্ডভু এদেরই স্বসমাজী 
ও স্বমতবাদীর জীবন উত্তর ভারতে যে ভয়ানক হিংস্র ঘটনাবলনীর আভশাপে 
[বপর্যস্ত হচ্ছে, এখানে এখনো ঘটনার রূপ সেভাবে দেখা দেয়নি। এাঁদক "দিয়ে 
দাক্ষণ ভারত উত্তর ভারতের তুলনায় বোশ ভাগ্যবান। 

হায়দরাবাদ, সোমবার, ১৭ই মে, ১৯৪৮ সাল : মীর লায়েক আল বলেছেন-_ 
হায়দরাবাদে যখন এসেছেন তখন হায়দরাবাদের অন্যান্য অণচলও একবার ঘুরে দেখে 
যাওয়া আপনার উচিত। আপনার ইচ্ছামতো যেকোন স্থান দেখে আসতে পারেন ।, 

আম বললাম-_'সবচেয়ে ভাল হয়, যাঁদ হায়দরাবাদের দাঁক্ষণ-পূর্ব অণুলাঁটি 
দেখবার সযোগ পাই। শুনেছি, হায়দরাবাদের এই অণ্যলাঁটর উপরেই মাদ্রাজের দিক 
থেকে অনেকবার কম্যানষ্টদের আকুমণ হয়েছে। 

বিশেষ অন:গ্রহ করলেন জেনারেল এল এদ্র্স॥ আমার ভ্রমণের জন্য হায়দরাবাদ 
বাহিনীর একখান এক্সীপডাইটার বিমান তানি ছেড়ে দিলেন। প্রথমে যাব খামাম 
অণ্চলে। আকাশপথে প্রায় চারশত মাইল যাতায়াতের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন এল এদরুস। 

সকাল সাতটার সময় যাল্লা করলাম। খামামে পেছতেই ব্রিগেডিয়ার হাবিব 
আহমদ এসে আমার সঙ্গো সাক্ষাৎ করলেন। তা ছাড়া স্থানীয় পালিশ ও সৈন্য- 
বাঁহনীর বিভাগীয় আঁফসারেরাও এলেন। এখান থেকে আবার মোটরযানে মোট 
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একশো আশি মাইল পথ ভ্রমণ করতে হলো। এখন এই অঞ্চলের গ্রম্ম দুঃসহ । 
সীমান্তের কাছাকাছি অণ্চলে তাপমান ১১৮ 'ডিগ্রীরও উপরে উঠে গিয়েছে। 
খামাম-মাদেইরা রোড ধরে অগ্রসর হলাম। মাদেইরা অণ্টলেই সবচেয়ে বোঁশ 

হাঙ্গামা হয়েছে। প্রায় ষাট গ্রাম নিয়ে এই মাদেইরা মহল বস্তুত চারাঁদকে 
ভারতাঁয় অণ্ুলের দ্বারা পারবোষ্টত, শুধু একদিকে খুব সংকরর্ণ একটি ভূখণ্ডের 
দ্বারা হায়দরাবাদ রাজ্যের সঙ্গে যুন্ত। এই যোজক-পথ্থট কোনস্থানেই আধ মাইলের 
বেশি চওড়া নয়। 

এই সংকীর্ণ যোজক-পথের কাছে এসেই আমাদের গাঁড় থেমে গেল, কারণ আরও 
অগ্রসর হবার পথে বাধা ছিল। এ বাধা গতকালও এখানে ছিল না। আজই সকালে 
ইসট-পাথর জড়ো ক'রে রাস্তার উপর একটা বাধার প্রাচঈর তুলে দেওয়া হয়েছে। 

'বিগোঁডিয়ার হবিব এই 'বাধা' সারয়ে আরও অগ্রসর হতে চাইছিলেন। তান 
নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, আরও ভিতরের দিকে ঢুকলেও কোন বিপদে পড়বার সম্ভাবনা 
নেই। কিন্তু আম আপান্ত করলাম, এবং এখান থেকেই ফিরে যাবার জন্য জেদ 
ধরলাম। আম বললাম যে, এখানে আমি আমার ব্যান্তগত ইচ্ছায় ও আগ্রহেই এই 
অঞ্চলের অবস্থা দেখবার জন্য এসেছি। কিন্তু যাঁদ এখানে কোন ঘটনা হঠাৎ হয়েই 
যায়, এবং আমাকে সে ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়, তাহ'লে মাউশ্টব্যাটেনকে এবং 
হায়দরাবাদ গভন“মেন্টকেও শবড়ম্বিত হতে হবে। আমার ব্যান্তগত ব্যাপার শেষ 
পর্যন্ত হায়দরাবাদের সরকার বিড়ম্বনা এবং মাউন্টব্যাটেনেরও ব্যান্তগত বিড়ম্বনার 
ব্যাপারে পারণত হবে। এ রকম সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে আম অগ্রসর 
হতে ইচ্ছা কার না। এখানকার কয়েকটা গ্রামের অবস্থা দেখবার লোভে আম এত 
বড় ঝক নিতে পাঁর না। 

দিরে চললাম আমরা । এইবার খামাম-শিবরাওপেট রোড ধরে অন্য দিকে 
অগ্রসর হলাম। দু'পাশের গ্রামগুীলর অবস্থাও চোখে পড়ল। 

সাঁত্য সাঁত্য ধংস ও ক্ষতির চিহ খুব বোশ দেখলাম না। যেটুকু দেখলাম, 
সেটুকুও খুব বৌশ ক্ষাতর নিদর্শন নয়। কিন্তু আক্রমণ ও সন্পাস সাঁষ্টর চেষ্টা 
যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যাটি সফল হয়েছে। এক একটা গ্রামের প্রায় 
সকল আঁধবাসীই ভিটে-মাটি ছেড়ে দিয়ে এবং সীমানা পার হয়ে চলে গিয়েছে। 

দেশীয় পদ্ধাত'তে পুল ধ্বংস করবার চেষ্টা কয়েকটি স্থানে হয়েছে, তার 
প্রমাণও দেখলাম । স্থানে স্থানে গাছের গাঁড় স্তূপীকৃত ক'রে রাস্তা রুদ্ধ করাও 
হয়েছে। এই ধরনের অশান্তির ব্যাপার দমনের জন্য হায়দরাবাদ গভর্নমেন্ট সামরিক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, এবং সামারক দক 'দয়ে বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা 
হয় না ষে, অবস্থা আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু এটা স্পম্টই বোঝা গেল ষে 
গ্রামবাসীর মনে নিরাপত্তার ভাব আর নেই। গ্রামবাসীরা সল্পস্ত ও বিচিলিত। 

সড়কের ক্ষাতি তেমন কিছুই নয়। যতগ্ুলি সড়ক আমার চোখে পড়ল, সবই খুব 
ভাল অবস্থায় রয়েছে। যেট;কু ক্ষাত করা হয়েছিল, সেটুকু মেরামত ক'রে ফেলা হয়েছে। 

শতক আফসগুলির উপরেই সবচেয়ে বোশ আক্রমণ হয়েছে। শুনলাম, 
১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৪৮ সালের জানঃয়ারীর মধ্যে এক- 
চল্লিশবার শুক্ক আফসগুলির উপর আক্রমণ হয়েছে। ব্যাপকভাবে 'আবগারণ 
গাছ” (তাঁড় তৈরীর জন্য সংরক্ষিত তাল গাছ) ধংস করা হয়েছে । সবচেয়ে বেশ 
ধ্বংসের চিহ্ন দেখলাম শবরাওপেট নামক গ্রামটির মধ্যই। এই গ্রামাট মাদ্রাজ 
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প্রোসডেন্সীর প্রায় গা ঘে'সে রয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে দু-তিন হাজার গন্দ 
(স্থানীয় আঁদবাসীগোচ্ঠী) এই গ্রামটি আক্রমণ করোছল। সীমান্তের এপারে 
আর ওপারে, দ়ীদকেই গন্দেরা বাস করে। শুনলাম, কম্যুনিষ্টদের পরিচালনায় 
এই গন্দের দল গ্রামটিকে একেবারে নিখতভাবে প্াঁড়য়ে শেষ ক'রে দিয়ে যয়। 
আক্রমণকারাীরা গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়েরই ঘর লুণ্ঠন ও দগ্ধ 
করোছিল। স্থানীয় একজন আফসার বললেন যে, প্রথম দিকে যেসব আক্রমণ 
হয়েছিল, তাতে দেখা গিয়েছে যে, আক্লমণকারারা হিন্দু-মুসলমান বিচার করোনি। 
উভয় সমাজেরই ঘরবাঁড় লুঠ করেছে। কিন্তু শেষ দিকের আব্রমণগল সাম্প্রদায়িক 
পদ্ধাততেই চালিত হয়েছে এবং শুধু মুসলমানদের ঘর-বাঁড়র উপরেই আক্রমণ হয়েছে। 

'ব্রগোডয়ার হাবব বললেন যে, এরই মধ্যে সামারক ব্যবস্থার সাফল্য যেটুকু 
দেখা গিয়েছে, তাতে তান খুঁশই আছেন। আক্রমণের ব্যাপারগুঁলি তেমন ছু 
জবরদস্ত বা জোরদার ব্যাপার নয়। হঠাৎ এসে লুটপাট ক'রে পালিয়ে যাওয়া, 
সাধারণত এই হলো আক্রমণের পদ্ধাত। 

জেনারেল এল এদর্সের প্রধান দপ্তরে সামারক ব্যবস্থার মানাঁচত্রাটি দেখে 
অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছ তথ্যপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পেরোছি। স্পম্টই বোঝা 
যাচ্ছে যে হায়দরাবাদের শুধু এই দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার সংলগ্ন অণুল নয়, পাঁশ্চম 
ও উত্তর সীমানাকেও বাইরের আক্রমণ সহ্য করতে হচ্ছে। বোম্বাই এবং মধ্য প্রদেশের 
[দক থেকেও আক্রমণ হচ্ছে। এর ফলে হায়দরাবাদ বাহনশীর বহসংখ্যক সৈন্য 
সীমানার নানা দিকে ও নানা স্থানে ছড়িয়ে দতে হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের 
মনে সাহস ও নিরাপত্তার ভাব অক্ষুগ্ন রাখার জন্য হায়দরাবাদ বাহিনীর বহসংখ্যক 
সৈন্যকে টহল 'দিয়ে ফিরতে হচ্ছে। 

স্থানীয় পাঁলশের প্রধান আঁফসার সম্প্রীতি সীমান্তের অন্য অণ্চল (বোম্বাইয়ের ' 
দিক) থেকে ফিরেছেন। কথা প্রসঙ্গে এই পুলিশ আঁফসারকে জিজ্ঞাসা করলাম-_ 
শান্তি রক্ষার কার্যে রাজাকর দলের কাছ থেকে আপনারা কিরকম সাহায্য পাচ্ছেন ?' 

পাঁলশ আফসার উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন-_'সাহায্য করবার যোগ্যতাই 
বা কি আছে রাজাকরদের? ওরা শুধু জানে শহরের ভিতরে শোভাযান্ন আর 
প্যারেড করতে এবং এ ছাড়া আর কোন যোগ্যতা ওদের নেই ।' 

এই অণ্চলের ভৌগোলিক জাঁটলতার একটা বিষয়ে বুঝতে পারলাম। যেমন 
হায়দরাবাদ রাজ্যের এক টুকরো জমি ভারতীয় অণ্চলের ভিতর গিয়ে ঢুকে রয়েছে, 
তেমাঁন ভারতীয় অণ্টলেরও একটি খণ্ড হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে রয়েছে। 
উভয় খণ্ডই মান্র সঙ্কীর্ণ এক একটি পথের দ্বারা নিজ 'নজ রাজনোতিক অণ্থলের 
সঙ্গে যুস্ত। এই অবস্থাটাও অশান্তির সহায়ক এবং শাসনব্যবস্থার দক 'দয়ে 
উভয় গভনমেন্টের পক্ষেই অসুবিধাকর। দুই গভরনমে্টই যাঁদ সীমানা একটু 
কাটছাঁট ক'রে ফেলতে রাজ হন, তবে কোন গ্রামকেই এভাবে 'বন্দীঅণ্চল' হয়ে 
থাকতে হয় না এবং শাসনকার্ষেরও স্বীবধা হয়। 

ফিরে এলাম খামামে এবং বিকাল হবার আগেই এক্সটিডাইটারের আরোহণ হয়ে 
জলন্ত আকাশপথে পাঁড় দিলাম। কী প্রচন্ড গ্রম্ম! তাপমান কতদূর উঠেছে 
জান না, কিন্তু বেশ অনুভব করতে পারলাম যে, আমার নিঃশ্বাস দিয়েই যেন আগুন 
বের্চ্ছে। ধাবমান এক্সপিডাইটার যখন নীচের বায়ুস্তরে নেমে গোলকুশ্ডা গিঁর- 
মালার শীর্ষের কাছাকাছি একটা চন্ধর দিল, তখনই শুধু শ'তল বাতাসে নিঃ*বাস 
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নেবার সুযোগ পেলাম! মাটিতে পা 'দয়েই 'বাস্মত হলাম। দেখলাম একটি 
চা-এর আসর সাঁজয়ে রাখা হয়েছে। এই অভাবিত আয়োজনের মূলে রয়েছেন 
হায়দরাবাদের বৈদৌশক দপ্তরের উৎসাহী সেক্রেটার জাঁহর আহমদ। তানি এরই 
মধ্যে চায়ের আসরে দশ-বার জন 'বাশল্ট 'হন্দু ও মুসলমান নেতাকে এনে বাঁসয়ে 
রেখেছেন। মজলিসের নেতারা আছেন, রাজ্য কংগ্রেসের নেতারাও আছেন। এরা 
পরস্পরের সঙ্গে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে একবার মুখ-দেখাদেখও করেনান। 

নতুন ও অদ্ভুত একটা আঁভজ্ঞতা লাভ করলাম এই চায়ের আসরে । শাহ- 
মাঁঞ্জলের ভোজসভার সেই আলো-ছায়ার শান্ত পাঁরবেশ আর এই চায়ের আসরের 
পাঁরবেশে অনেক পার্ক্য। বুঝলাম, বড় বেশি উত্তাপ। 

রাজ্য কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা মঃ গানোৌরওয়াল ও 'বাঁশম্ট মুসাঁলম 
সম্পাদক মিঃ রেইসের মধ্যে প্রথমেই গরম গরম কথার ও মন্তব্যের আদান-প্রদান 
আরম্ভ হয়ে গেল। মিঃ রেইস আবার হায়দরাবাদ আইনসভার সদস্য। দু'জনেই 
ানজের নিজের অভিমত একেবারে চরমে তুলে নিয়ে তর্ক করলেন। 

মিঃ রেইস বললেন যে, কংগ্রেসের কোন মুখপান্রের কোন আঁভমতকে তান 
বন্দুমান্ত গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতে রাজ নন, যতক্ষণ কংগ্রেসের রাজনৈতিক আনুগত্যের 
রূপ সুস্প্ট না হয়। এঁদকে নিজাম আর ওাঁদকে ভারত, দূশদকে দু'রকম 
আনুগত্য রাখার অভ্যাস কংগ্রেসকে ছাড়তে হবে। 

[মঃ গানোরওয়াল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন যে, তান হায়দরাবাদের কোন 
গরভর্নমেন্টের ধার ধারবেন না, যতাঁদন না জনসাধারণের প্রাতানাধদের নিয়ে দায়ত্ব- 
শীল গভর্নমেন্ট প্রাতীষ্ঠত হয়। 

বিক্ষৃন্থ চায়ের আসরে বসে কংগ্রেসী ও মজাঁলসী নেতাদ্বয়ের বতণ্ডা শুনলাম । 
মুসালম নেতাদের মধ্যে অনেকেই হায়দরাবাদের বৈদোশক ননীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে 
বললেন যে, এ বিষয়েও হায়দরাবাদের স্বাতন্ত্য বজ্ন করা উচিত হবে না। বিদেশের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে হায়দরাবাদের স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করা চলবে না। মুসাঁলম নেতাদের 
অনেকেই শুনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে, ভারত ইউনিয়ন হায়দরাবাদের বৈদৌশক নীতির 
স্বতন্নতা লুপ্ত ক'রে দিতে ইচ্ছা করছেন। ভারতের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে 
হায়দরাবাদের বৈদেশিক নাঁতিকেও এক ক'রে ফেলবার প্রস্তাবে এরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 
ক্ষুব্ধ হবার বিশেষ একটি কারণও আছে এবং সেটা এ'দেরই কথা থেকে বুঝতে 
পারলাম। পাঁকস্থান সম্পকে ভারত যাঁদ বিরোধিতার নীতি অবলম্বন করেন, 
তবে হায়দরাবাদ কেমন ক'রে সেই নীতিকে অনমোদন করবে ১ এ কি সম্ভবপর £ 
এই প্রশ্নই হায়দরাবাদের মুসলিম নেতাদের চিন্তা আঁধকার ক'রে রয়েছে। 

দু পক্ষের নেতারাই অবশ্য একাঁট বষয়ে একমত হলেন। হায়দরাবাদের সমস্যা 
হায়দরাবাদের ণভতর, থেকেই সমাধান করতে হবে, এ বিষয়ে 'দ্বিমত নেই। 
হায়দরাবাদের ভাবষ্যং গড়ে তুলবার জন্য যে ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেটা হায়দরাবাদেরই 
[ভিতর থেকে এবং হায়দরাবাদের নিজের চেষ্টাতেই করতে হবে। বাইরের হস্তক্ষেপে 
কোন সমাধান সম্ভবপর নয় এবং সেটা বাঞ্চনীয়ও নয়। কংগ্রেস পক্ষের নেতারাও 
বললেন যে, নিজামের প্রাত তাঁদের আনুগত্য আদৌ শিখিল হয়নি এবং সেরকম 
কোন সম্ভাবনাও নেই। মজালসণ নেতা মিঃ রেইস হঠাং বলে ফেললেন যে, 
হায়দরাবাদ হলো একটি মুসাঁলম রাষ্ট্র এবং প্রশ্ন হলো- এই মুসাঁলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতা 
থাকবে কাদের হাতে? মিঃ রেইস বললেন, হায়দরাবাদের রাম্্রীয় ক্ষমতা হস্তগত 
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করার ব্যাপার নিয়ে একটা দ্বন্ দেখা 'দয়েছে। সোজা কথায়, এই দ্বন্দই হলো 
বর্তমান হায়দরাবাদের সমস্যা। আরও সোজা সত্য কথা এই যে, এই দ্বন্দে 
হায়দরাবাদের মুসলমানেরা তাদের ক্ষমতা কোনমতেই ছেড়ে দিতে রাঁজ হবেন না। 

চা-পানে পরিতৃপ্ত হতে পারাঁছলাম না। অন্য কিছ পান"য়ের প্রয়োজন অনুভব 
করাছিলাম। সূতরাং গান্নোথান করলাম। 

আমি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের আসরও ভেঙ্গে গেল। সকলেই বিদায় 
িিলেন। সভাভঙ্গের পর বিদায়ের দৃশ্যটাও চোখে বড়ই অদ্ভূত লাগল। প্রত্যেকেই 
প্রত্যেকের হাতে হাত "মাঁলয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। অন্তরঞ্গ সহ্দের মতো 
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাত ধরে বললেন_ আজ চি, আবার দেখা হবে। 

ভদ্রমন্ডলীর কাছ থেকে আঁমও নানারকম প্রশংসার উপহার লাভ করলাম। 
সকলেই একবাক্যে আমার সম্বন্ধে এই ধারণা প্রকাশ করলেন যে, বয়সে অল্প হলেও 
আমার মোটামুটি ভাল রকমেরই 'বচক্ষণতা আছে। চায়ের আসরে দুই বিপরীতের 
মিশ্রণ দেখে আম আবার 'বাস্মত না হয়ে পারলাম না। বাইরের ঘটনার দকে 
তাঁকয়ে বোঝা যায় যে, চায়ের আসরের এই দুই প্রাতিদ্বন্দী পক্ষের মন রাজনোতিক 
কারণে কির্প তিন্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক তিস্ততা সত্বেও সামাঁজক 
আচরণে কি অদ্ভূত সৌজন্য ও সোহার্দের ভাব! 

সভাভঙ্গের পর এসোঁসয়েটেড প্রেস অব ইশ্ডিয়ার প্রাতানীধ এসে সম্মুখে 
উপাঁস্থত হলেন এবং প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে 
আম যা বললাম, তার মধ্যে স্পম্ট করে কোন মন্তব্যের ধার-কাছ "দয়েও গেলাম 
না। যা বললাম, সেটা বস্তুত ীকছু না বলারই মতো । রাজনোতিক পাঁরবেশ যেখানে 
অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে, সেখানে সামান্য কোন মন্তব্য করলেই কোন-না-কোন পক্ষ 
থেকে বরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় দেখা দেবে, এ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি যথেম্ট সচেতন 
ছিলাম। আমার ধারণা, মন্তব্য না করলেও সমালোচনা হবে। কিন্তু এটা জান যে, 
সেক্ষেত্রে সমালোচনার পাঁরমাণও তেমন বোঁশ কিছু হবে না। আমার বিশ্বাস, দেশ- 
বিদেশের রাজনোতিক মহলে ব্যাপকভাবে আমার দৌত্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশের বা 
বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্ভাবনা আমি সযত্বে পারহার করতে পেরোছ। 

রান্র আটটার সময় প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আঁলর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। 
তাঁর সঙ্গে আমার শেষ আলাপও এবার শেষ হলো। 

লায়েক আলকে আমি বললাম-ব্যান্তগত নিরাপত্তা ক্ষুপ্ন হবে এই আশঙ্কা 
ক'রেই নিজাম 'দল্লী যেতে রাঁজ হনাঁন, এটা আম 1াব*বাস করতে পারাছ না। 

লায়েক আল বললেন--নিজামের মনে হয়তো এ ধরনের একটা সন্দেহ ছিল; 
কিন্তু দল্লীর আমল্রণ তান প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রধানত অন্য একটি কারণে এবং 
সেটাই হলো আসল কারণ। 'নিজামের ধারণা এই যে, 'তনি পল্লী গেলে হায়দরাবাদের 
ভিতরেই তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হতো এবং সেটা 
তাঁর পক্ষে খুবই ক্ষাতকর হতো। 

লায়েক আঁলকে আমি আর একাঁট বিষয়ে আমার মনের কথা জানয়ে দিলাম । 
ইংলন্ডের বিরোধী দলের মুখ চেয়ে বসে থাকার কোন অর্থ নেই, চাঁর্চলের নেতৃত্বে 
চাঁলত বিরোধী দলের কাছ থেকে নিজাম সমর্থন লাভ করবেন, এই বিশ্বাস ও 
আশার উপর নির্ভর ক'রে থাকা নিতান্তই ভুল। আম বললাম-__নিজামকে ইংলশ্ডের 
বিরোধী দলের সমর্থনের আশা ক'রে বসে থাকতে দেখে আম দুশ্চিন্তাই বোধ 
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করাছি। এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, বিরোধী দলের সমর্থন আশা 
করা নিজামের পক্ষে বস্তুত একটা বিপজ্জনক কল্পনায় মোহগ্রস্ত হয়ে থাকা ছাড়া 
আর কিছু নয়। ব্রিটেনের কমন্স সভায় 'বাভন্ন দলের বিতর্কে ও মতভেদে 
হায়দরাবাদ সাঁত্য সাঁত্যই যাঁদ একটা প্রশ্ন হয়েও ওঠে, তবুও তাতে হায়দরাবাদের 
তথা নিজামের কোন লাভ হবে না। 

লায়েক আলি বললেন যে, তান আমার প্রত্যেকাট যাান্তর সত্যতা স্বীকার 
করছেন। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কোন মতভেদ নেই। লায়েক আল আরও 
বললেন যে, ব্যান্তগতভাবে এটালির সম্পর্কে তান অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা পোষণ 
করেন। লায়েক আঁলও চান না যে, হায়দরাবাদের প্রশ্ন নিয়ে ইংলন্ডের 'বাভন্ন 
দলের মধ্যে কোথাও মতভেদ ও তর্কের হানাহাঁন হোক। 

আম হায়দরাবাদে আসাতে খুবই প্রীত হয়েছেন লায়েক আঁল--আলোচনার 
উপসংহারে তিনি এই কথা জানালেন। আরও বললেন, আমার হায়দরাবাদ আগমন 
সব দিক 'দয়ে খুবই সহায়ক হয়েছে। 

জইন নওয়াজ জঙ্গের পুত্রের ভবনে নৈশভোজের নিমল্ণ 'ছিল। জইনের পনর 
ও স্ন্দরী পূত্রবধূর সঙ্গে এক টোবলে আহারের পর্ব সেরে নিলাম। তার পরেই 
জইনের কাছ থেকে আহ্বান এলো, আমার সঙ্গে একবার 'তাঁন সাক্ষাৎ করতে 
চান আজই 'বকালে 'দল্লশ থেকে হায়দরাবাদে এসেছেন জইন। 

জইনের ভবনে যখন পেশছলাম, তখন রাত্র প্রায় এগারটা। জইন বললেন যে, 
'তনি হায়দরাবাদে পৌঁছেই 'নজামের সঙ্গে দেখা করেছেন। নিজাম আবার ভয়ানক 
রকমের চটেছেন। 

জইন বললেন, কিন্তু সর্বদা চটে থাকাই তো তাঁর স্বভাব। 
নিজামের সঙ্গে কি বিষয়ে জইনের আলাপ হয়েছে, তার বিবরণও শুনলাম। 

শনজের রাজ্যে নিজের ইচ্ছামতো আইন করবার ক্ষমতা হাতছাড়া করতে রাঁজ নন 
নাজাম। আইন প্রণয়নে নজামের 'সার্বভোম' ক্ষমতা এক বন্দুও এঁদক-ওাঁদক হতে 
দদতে তিনি চান না। এ বিষয়ে মনোভাব অত্যন্ত কঠিন ক'রে বসে আছেন নিজাম । 

জইন নিজামকে বলেছেন যে, বর্তমানে যে গভনমেন্ট রয়েছে, সে গভর্নমেন্টকে 
[দিয়ে আর কাজ চালান উচিত নয়। গভনমেন্ট গঠনের ভীত্ত আরও প্রশস্ত হওয়া 
খুবই বাঞ্ছনীয় এবং তার খুব প্রয়োজনও দেখা 'দিয়েছে। জনসাধারণের আঁধকতর 
প্রাতীনাধত্বশশল একটি নতুন গভর্নমেন্ট আবিলম্বে গঠন করা কর্তব্য । 

্গইনের কথা থেকে বুঝলাম যে, শেষপর্যন্ত নিজাম ও লায়েক আল উভয়েই 
এই পাঁরবতনটুকু করতে রাজ হয়েছেন-বর্তমান গভনমেণ্টের বদলে একাটি 
আঁধকতর জনপ্রাতানাধত্বশশল গভনমেন্ট গঠন। 

জইনের কাছে আমার কথাও উল্লেখ করেছেন নিজাম। নিজাম বলেছেন, 'আমি 
আমার মনের কোন কথা চেপে না রেখে এ লোকাঁটকে সব বলে 'দিয়েছি। 'কিল্তু মাউণ্ট- 
ব্যাটেন যে হায়দরাবাদে এখন আসবেন, এমন কোন আশাই আর দেখতে পাচ্ছ না।' 

জইনের কাছেও প্রশ্ন করেছেন নিজাম--'আপাঁন ক মনে করেন? মাউ্টব্যাটেন 
বক আসবেন 2 

' জইন উত্তর 'দিয়েছেন- মাউন্টব্যাটেনের ব্যান্তগত প্রাতিনাধ এখান থেকে দিল্লীতে 
গফরে গিয়ে তাঁকে যে ধরনের 'রিপোর্ট দেবেন, তারই উপর অনেকটা নির্ভর করছে 
মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদে আসবেন কি না। 
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একথা শোনবার পর নিজাম আমার সম্বন্ধে জইনের কাছে প্রশ্ন করেছেন__সাত্য 
সত্যি এ লোকটা কে বলুন তো ? দিক করে লোকটা ? ওর রাজনশীতিই বা ক ধরনের ? 

আমার কাছে এইবার জইন তাঁর মনের কথা খুলে বললেন । তাঁর ধারণা, সমস্যার 
সমাধান হতে পারে, যাঁদ আইন প্রণয়নে নিজামের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা 1বশেষ 
নীতি ভারত গভনমেন্ট স্বীকার করতে রাজ হন। আইন প্রণয়নে নিজামের 
কিছুটা ব্যান্তগত ক্ষমতা ভারত স্বীকার করে নিলে গোলমাল অনেকখানি 'মটে 
যায়। জইন বললেন, সী 
কথাটার বিরুদ্ধে নিজামের আপাত্তকেও দূর করা সম্ভবপর হবে। 

জইন বললেন যে, তান আগামী মণ্গল ও বৃধবার নিজামের সঙ্গে ভারা 
সাক্ষাৎ করবেন এবং প্রসঞ্গরমে এই প্রস্তাবটিই উথাপন করবেন। আইন প্রণয়নে 
নিজামের 'কছনটা ব্যান্তগত ক্ষমতা যাঁদ স্বীকৃত হয়, তবে রাষ্ট্রভীন্তির প্রস্তাবেও 
সম্মত হওয়া চলতে পারে, এই হলো জইনের প্রস্তাব। অবশ্য রাষ্ট্রভীন্তর অর্থ 
ভারতকে 'তিনাঁট মান্ন ক্ষমতা ছেড়ে দেবার ব্যাপার বোঝাবে, আর কোন ক্ষমতা নয়। 
'দোখ, নিজাম সম্মত হন কি না"_জইন বললেন। 

জেনারেল এল এদরূসের সঙ্গেও আলোচনা করবেন জইন। জইন বললেন, "দল 
এই আঁভযোগ উথ্থাপন করেছে যে, এল এদরূস রাজাকর দলকে সামারক সাহায্য 
দচ্ছে। এ ব্যাপার নিয়ে "দিল্লীতে অত্যন্ত উদ্বেগ ও তিন্ততা দেখা 'দয়েছে। সুতরাং 
এল এদরসকে স্পন্ট করেই কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে ।, 

নয়াদল্লশী, ম্গলবার, ১৮ই মে, ১৯৪৮ সাল : প্রাতঃরাশ সমাপনের পর মীর 
লায়েক আলির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ক্যাপ্টেন বেগ বিমান ময়দান পর্যন্ত 
আমার সঙ্গে সঙ্গেই রইলেন। এইবার হায়দরাবাদের কাছ থেকেই বিদায় 'নিলাম। 

হায়দরাবাদ এসে সকল পক্ষের নেতাদের কাছ থেকেই তাঁদের আঁভমত জানবার 
সূযোগ পেয়েছি। এঁদক দিয়ে আমাকে কোন বাধা পেতে হয়নি। সকলে মন 
খুলেই কথা বলেছেন। দীন ইয়ার জঙ্গা অবশ্য একমান্র ব্যাতিক্রম, তান কথা 
বলেছেন খুবই কম। কিন্তু নীরব দীন ইয়ার জঙ্গও আমার বন্তব্য বেশ আগ্রহ 
ণনয়েই শুনেছেন এবং তাঁর আচরণেও সৌজন্যের কোন অভাব হয়ান। 

আরও একটা কথা ভাবাছি। আমার হায়দরাবাদ আগমনে এবং হায়দরাবাদের 
এই সব বিশিষ্ট ও প্রধান ব্যান্তর সঙ্গে আমার আলোচনায় কোন সৃফল হলো 'কি 
নাঃ আমার ধারণা, একটা সফল হয়েছে। একটা কুছ-পরোয়া-নেই ধরনের মনোভাব 
এখানে খুবই প্রবল হয়ে উঠোছিল। যেন একটা ইজ্জতের লড়াই আরম্ভ হয়েছে 
এবং হয় ইজ্জৎ 'নয়ে বাঁচব না হয় মরব-_এই রকম একটা মনোবৃত্তির প্রভাবেই 
এখানকার রাজনোৌতিক সমস্যা কঠিন ও জল হয়ে ছিল। আমার ধারণা, আম 
আসাতে এই মনোভাব অনেকটা নরম হয়েছে। আলোচনার পথে এখনো কাজ হতে 
পারে এবং আলোচনার পথ খোলাও আছে, এই ধারণা খুবই ক্ষীণ হয়ে 'গয়োছিল। 
কিন্তু আমি অন্তত এইটুকু করতে পেরেছি যে, আলোচনার পথেই মীমাংসার 
জন্য আর একবার চেঙ্টা করার কথাটা অনেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছেন। 

ধনজামই হায়দরাবাদের প্রধান 'শান্ত'। নিজামের অনুমোদন, হীঞঙ্গত অথবা 
পরামর্শ ছাড়া হায়দরাবাদের কোন নীতই রচিত হয় না। ভারতের সঙ্গে 
হায়দরাবাদের আচরণ ও মনোভাবের প্রত্যেকটি ব্যাপার নিজামেরই অনুমোদনে 
পাঁরচাঁলিত হয়ে থাকে । এটাও নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছি যে, ভারতের সঙ্গে কোন 



নিজাম সকাশে ৩৪৩ 

ব্যবস্থায় অথবা কোন চুক্তি পালনে যাঁদ প্রাতশ্রতি দান করেন নিজাম, তবে সেই 
প্রাতশ্রাতির মর্ধাদাও 'তাঁন রক্ষা করবেন। রক্ষা করবার শান্তও তাঁর আছে। তাঁর 
রাজ্যের অভ্যন্তরে কোন পক্ষ যাঁদ আপাতত করে, অথবা প্রাতরোধ করতে উদ্যত হয়, 
তবে নিজাম সেই আভ্যন্তর+ণ প্রাতিরোধ দমন করতেও পারবেন। 

অদ্ভূত একপ্রকারের 'জবরদস্ত অদজ্টবাদে'র প্রকোপে অভিভূত হয়ে আছে 
নিজামের মন। ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে আচরণে তান বস্তুত 'স্যামসন' পদ্ধাঁত 
প্রয়োগের জন্য তৈরী হয়ে রয়েছেন। এ কাজ করার মতো শীন্তুও তাঁর আছে। যাঁদ 
ভারত গভনমেন্টের কোন নীতি, কাজ বা চাপের ফলে নিজামকে তাঁর ব্যান্তগত 
ক্ষমতা ও আঁধকার হারাতে হয়, তবে তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্জো হায়দরাবাদ রাজ্যের 
সমগ্র রাজনোতিক ও সামাজক আয়তনও যেন ভেঙ্গে পড়ে। যাতে ভেঙ্গে পড়ে, 
সেই ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছেন নিজাম। এ ছাড়া রয়েছেন কাঁশম রেজাঁভ। 'তাঁন 
যে পন্থায় কাজ ক'রে যাচ্ছেন, তার উদ্দেশ্যও বস্তুত 'নজামের এই পঁরিকজ্পনাকেই 
সাহায্য করা। হায়দরাবাদ রাজ্যকে যাঁদ ভাঙ্গতেই হয়, তবে সে ভাঙ্গন একেবারে 
সম্পূর্ণ ক'রে দিতে হবে, এই হলো রেজাঁভ-নীতি। ভগ্ন হায়দরাবাদও ভারত গভর্ন- 
মেণ্টের কাছে একটা সমস্যা হয়েই থাকবে । হয়তো সামারক শান্তর সাহায্যে হায়দরাবাদ 
জয় ক'রে নেবেন ভারত গভর্নমেন্ট, কিন্তু জয় ক'রে নেবার পরেও হায়দরাবাদের 
সমস্যার যেন সমাধান না হতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই রেজভি কাজ ক'রে যাচ্ছেন। 

কিন্তু এ সত্বেও নিজাম আবার আর একাদক 'দয়ে এবং প্রচ্ছল্ভাবে একটা 
মীমাংসাই খজছেন। তাঁর পক্ষে যাতে যথোচিত মর্ধাদাসম্মত একটা মঈমাংসা হয়, 
তারই জন্য আড়ালে আড়ালে এবং পাকে-প্রকারে একটা চেস্টা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছেন নিজাম । "নয়মতান্ত্রিক আঁধপাঁতি'র পদ গ্রহণের প্রস্তাব 'তাঁন অমর্যাদাকর 
বলেই মনে করেন। এই “ফাঁদে তিনি আবদ্ধ হতে চান না। এাঁবষয়ে মহারাণ 
ভিক্টোরিয়ার মনে যে ধরনের আপীাঁন্ত ছিল, নিজামের মনেও যেন সেই ধরনের আপাত্ত 
ও প্রাতিবাদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে রয়েছে। 

আমার ধারণা, বাস্তব অবস্থা ও যান্তর দক দিয়ে নিজাম যতই কোণঠাসা 
হয়ে পড়বেন, তিনি ততই বোঁশ ক'রে তাঁর ব্যান্তগত প্রভৃত্বের ণবশেষ আঁধকার' নিয়ে 
জেদ আর বাড়াবাঁড় করতে থাকবেন। নিজাম যে স্বেচ্ছায় 'রাষ্ট্ভুন্তি' স্বীকার ক'রে 
নেবেন, এটা আম আদৌ বিশবাস কার না। নিজেরই রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন ও 
কানুনের মান্ত একজন 'সরকারণ' 'নিয়ন্তা হয়ে থাকতে হবে, এ অবস্থা মেনে নিতে 
কখনই রাজ হবেন না নিজাম। 

অনেকেই অবশ্য এখনো এই ধারণা করছেন যে, একমান্র মাউণ্টব্য/টেনেরই 
বান্তগত চেস্টার দ্বারা মীমাংসার একটা পথ খুজে পাওয়া যেতে পারে। 'কল্তু 
নিজাম এটা বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে নজামের মনে যথেম্ট সংশয় আছে। 

আপাতত িজামের সঙ্গে বোঝা-পড়া করার মতো আর কিছু নেই। নিজামের 
সঙ্গে আলোচনা ক'রে মতভেদের অথবা বিরোধাীয় বিষয়গ্ীলর কোন মীমাংসা বা 
সামঞ্জস্য সাধনের কোন সুযোগ নেই। একমান্্র ভরসা, ভি পি মেনন ও জইন ইয়ার 
জঙ্গ। এই দুই ব্যান্তি যাঁদ নজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে মতভেদের বিপুলতা 
ও জাঁটলতা হাস ক'রে ফেলতে এবং মীমাংসার কোন সূত্র নির্ণয় করতে পারেন, 
তবেই মাউ্টব্যাটেনের 'শেষ চাপে' একটা সুফল হতে পারে। 



৩8৪8 ভারতে মাডন্চব্যানেন 

দিল্লীতে এসেই আমি প্রথমে গিয়ে ভি পি'র সঙ্গে দেখা করলাম। ভি পি 
এখন দেশীয় রাজ্যগ্যালর প্রদেশতুন্তর পাঁরিকজ্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। 

[ভি দি বললেন যে, আমার হায়দরাবাদ যান্রার ফল ভালই হবে বলে তানি মনে 
করছেন। আমি হায়দরাবাদের সেই বিশেষ দাবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। 
রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন প্রণয়নে নিজামের ব্যান্তগত অধিকারের দাবী। ভি পি 
এবিষয়াট আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন না এবং আলোচনা করবার কোন আগ্জহও 
ভি পি'র আচরণে দেখা গেল না। বুঝতে পারলাম হায়দরাবাদ সম্বন্ধে ভি পি'র 
মনোভাব আগের তুলনায় এখন আরও বোঁশ কঠিন হয়ে উঠেছে। আম হায়দরাবাদে 
যাবার আগে ভি 'ি-কে হায়দরাবাদের প্রাত এতটা শন্ত হতে দোখানি। এখন 
এসে দেখাঁছ, এই কণদনের মধ্যেই তাঁর ধারণা অনেকখানি বদলে গিয়েছে। 

জইন আর কয়েক ?দনের মধ্যেই হায়দরাবাদ থেকে দিল্লী এসে পেশছবেন। 
আমি ভি পি'কে অনুরোধ করলাম_জইন না আসা পযন্ত এবং তাঁর সঙ্গে আপনার 
একটা আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত আপা হায়দরাবাদ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ধারণা 
অবলম্বন করবেন না। 

1ভ পি বললেন যে, তানি হায়দরাবাদকে 'ড়ানত প্রস্তাব জানিয়ে দেবার কথাই 
চিন্তা করছেন। চূড়ান্ত প্রস্তাবের বন্তব্যগণীলও 'কছ, কিছ; উল্লেখ করলেন ভি 'প। 
কিন্তু আমারও শরীরের ও মনের ক্লান্তিও চূড়ান্ত অবস্থা লাভ করোছিল। ভি 'প'র 
বন্তব্য ও বন্তব্যের যৌন্তিকতা বুঝতে আমারও অসুবিধা হলো। বুঝতেও পারলাম না। 



গদল্শর গভর্নমেন্ট হাউস থেকে লর্ড 

ও লেডি মাউন্টন্যাটেনের শেষ নিদাষ 





বিদায় পৰ 

নয়াদিল্লী, বৃহস্পাঁতবার, ২০শে মে, ১৯৪৮ সাল : মাউশ্টব্যাটেন আছেন 
[সমলাতে। আমাকেও িসমলা যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগেই মাউশ্টব্যাটেনকে 
আমার হায়দরাবাদ-দৌত্যের একাঁট রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবার জন্য তৈরী হয়োছ। 
পূরো একটা দিন রিপোর্ট লিখতেই কেটে গেল। 

আজ বিকালে নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁর সঙ্গে 
আলোচনা হলো। হায়দরাবাদ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ও আঁভিমত মোটামুঁট- 
ভাবে নেহরুর কাছে বর্ণনা করলাম । 

নেহরু বললেন, হায়দরাবাদের ইতিহাসটাই অগোরবের ইতিহাস। যখনই বাইরের 
কোন শান্ত হায়দরাবাদের উপর চাপ দিয়েছে, তখনই হায়দরাবাদ আত্মসমর্পণ করেছে, 
কখনো প্রতিরোধ করেনি। মারাঠা শান্তর দাপটে হায়দরাবাদ 'কিভাবে ভেঙ্গে 
পড়েছিল, সেই এীতহাঁসক ঘটনার উল্লেখ করলেন নেহরু । 

নেহরু বুঝেছেন যে, নিজাম তাঁর ধনরত্ণের পধাঁজ এবং ব্যান্তগত শবশেষ অধিকার, 
রক্ষা করার জন্য খুবই চিন্তাগ্স্ত হয়ে পড়েছেন।, নেহর? বললেন, এ 'বিষয়ে তিনি 
নিজামকে আশ্বাস দতে রাজ আছেন। হায়দরাবাদের উপরে ভারতীয় সাবধান 
চাঁপয়ে দেবার কোন উদ্দেশ্য নেহরু পোষণ করেন না। হায়দরাবাদ রাস্ট্ভুন্তির 
টুন্তিতে আবদ্ধ হলে হায়দরাবাদের উপর তন আঁধকার ছাড়া আর কোন আঁধকার 
লাভের কথা চিন্তা করেন না ভারত গভর্নমেণ্ট। যাঁদ কখনো প্রয়োজন হয়, তবে সে 
বষয় নতুন ক'রে এবং 'ভন্নভাবে আলোচনা করা হবে, তার জন্য স্বতন্ চুন্তরও 
প্রয়োজন হবে। নেহরু বললেন, হায়দরাবাদের সৈন্যবাহনকেও গ্রাস ক'রে ফেলবার, 
অর্থাং ভারতীয় বাহিনীর অন্তভূন্ত করবার কোন পাঁরকল্পনা তিনি পোষণ করেন না। 

নিজামের ধর্মীব*্বাসের কথা এবং মহরম সম্বন্ধে নিজামের মন্তব্যও নেহরূর 
কাছে প্রসঙ্জাক্রমে উল্লেখ করলাম। নেহরু বললেন যে, মহরম সম্বন্ধে নিজামের 
আগ্রহপূর্ণ উীন্তর একটা বিশেষ অর্থ আছে। এই এীতহাঁসক ঘটনাকেই কেন্দ্র 
ক'রে যে বিরোধের সন্রপাত হয়, তার ফলে মুসলমানেরা শয়া ও সান্ন নামে দুই 
সম্প্রদায়ে বিভন্ত হয়ে পড়েন। হায়দরাবাদী মুসলমানেরা হলেন স্মান্ন॥। অনেকেই 
সন্দেহ করেন যে, নিজাম হলেন প্রচ্ছন্ন শিয়া। 

নিজামের মাতগাঁত বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য মন্তব্য করলেন নেহরু। হয় জীবনে 
গৌরব ও ইজ্জং, নয় মৃত্যু-এরকম বারত্বপূর্ণ ভাবনার দ্বারা নিজামের প্রকীতি 
গঠিত কি না, সে বিষয়ে নেহরুর সন্দেহ আছে। নেহরু বললেন, নিজাম যে কোন- 
রকমের বীরোঁচত 'ক্রিয়াকলাপের পাঁরচয় দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, একথা আম 
বিশবাস করি না, কারণ সে যোগ্যতা তাঁর একেবারেই নেই। 

জইন 'িল্পশতে এসেছেন, কিন্তু ভি দি তাঁর সঞ্জো দেখা করবেন কি না, সে 
বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু আজই রান্র ৯টার সময় ভি পি জইনের 
সঙ্গো দেখা করবার জন্য হায়দরাবাদ হাউসে উপস্থিত হলেন। আর কিছুক্ষণ 
পরেই আমিও সেখানে উপাস্থিত হলাম। 

ভারত হতে মাউণ্টব্যাটেনের 'বিদায়ের অবধারিত 'দনাট ক্রমেই নিকটতর হয়ে 
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আসছে। ওঁদকে হায়দরাবাদ রাজ্যের সীমানা-অণলের অবস্থাও উপদ্রবে ও 
উত্তেজনায় আস্থর। ভি পি এখন অত্যন্ত স্পম্ট এবং কঠোরভাবেই বলতে আরম্ভ 
করছেন_এ অবস্থা আর বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না। 

জইনের সঙ্গে আলোচনায়ও কোন ফল হলো না। পরাক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ 
করার জন্য কয়েকটি কর্মসূচীর প্রস্তাব এই আলোচনার মধ্যে উত্থাঁপত হলো ঠিকই, 
[কিন্তু উদ্থাপত হলো মান্ব। দু'পক্ষই সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন? 

মান্ন এই প্রস্তাব করা হলো যে, মীর লায়েক আঁলকে আগামী ২২শে তারখে 
দিল্লীতে আসার জন্য আমন্্ণ করা হবে। নেহরু এবং ভি পি যাবেন মসোঁরীতে, 
প্াটেলের সঙ্গে আলোচনার জন্য। আর, মাউন্টব্যাটেনকে তৈরী থাকতে হবে ডারত- 
হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যাপারে শেষবারের মতো কিছ করবার জন্য। ঃ 

সিমলা, শানবার, ২২শৈ মে, ১৯৪৮ সাল : মাউন্টব্যাটেন এবং তাঁর স্টাফের 
সকলেই এখন 1সমলাতে রয়েছেন। আম হায়দরাবাদে যাত্রা করার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্জেই মাউন্টব্যাটেনও দিল্লী থেকে এখানে চলে এসেছিলেন। আমার এক সপ্তাহের 
ব্যস্ততা আজ শেষ অধ্যায়ে এসে পেশছল। ফে ও আম 'দল্লী থেকে রওনা 
হয়ে আজই সমলাতে পেশছোছ। 

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। আজকেই দ:'বার 
আলোচনা হয়েছে। আমার িপোর্ট আদ্যোপান্ত শুনলেন মাউন্টব্যাটেন। 

মাউন্টব্যাটেন বললেন যে, আমাকে আরও কিছুদিন আগে হায়দরাবাদে পাঠালেই 
ভাল হতো। আমার রিপোর্ট শুনে মাউণ্টব্যাটেনের এই ধারণাই হয়েছে। মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের মতে, আমার প্রদত্ত হায়দরাবাদ 'রপোর্টের বিশেষ মূল্য এই যে, এতে 

নয়, অন্য উপায়ে কিভাবে হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধান হতে পারে, তারই পাঁরিচয় 
এই 'রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন ব্যান্তগত- 
ভাবে নিস্পৃহ থাকতে পারেনান। তার একটা কারণ এই যে, নিজামের উপদেষ্টা 
মঙ্কটনের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের ব্যান্তগতভাবে বন্ধৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। তা ছাড়া, 
মাউন্টব্যাটেনের মনে এই আগ্রহও রয়েছে যে, ভারত থেকে চলে যাবার আগেই 
হায়দরাবাদ সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান ক'রে দিয়ে যেতে হবে। সুতরাং 
হায়দরাবাদের সমস্যাকে নিছক একটা সরকারণী সমস্যা বলে ধারণা করা মাউন্টব্যাটেনের 
পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যান্তগত উদ্দেশ্য ও আগ্রহ নিয়েই তিনি এই সমস্যার মধ্যে 
নিজেকে মনে মনে জাঁড়য়ে ফেলেছেন। সেই জন্য সমাধানের পন্থা 'নর্ণয়েও তাঁর 
ব্যান্তগত ইচ্ছা থেকে তান নিজেকে একেবারে মস্ত ক'রে রাখতে পারেনান। 

এই প্রসঙ্গে আম মাউণ্টব্যাটেনকে অকপটভাবেই আমার মনের কথা বলে 
[দলাম-_'আমার ধারণা, নিজাম আপনার ব্যান্তগত প্রভাবের উপর নির্ভর করতে ইচ্ছা 
করেন না। নিজাম বরং পরবতারঁ গভরন্নর-জেনারেল রাজগোপালাচারীর কাছ থেকেই 
বোঁশ কিছু আশা করেন। রাজগোপালাচারী স্বয়ং দাঁক্ষণ ভারতের লোক এবং 
দাঁক্ষণ ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যের আঁধপাঁত 'িনজাম সম্ভবত দক্ষিণ ভারতঈয় 
তথা মাদ্রাজী গভরন্নর-জেনারেলের সাঁদচ্ছার উপর বোঁশ নির্ভর ক'রে রয়েছেন।' 

নিজামের নোতমূলক মনোভাব দেখে মাউন্টব্যাটেন অবশ্য কোন দুশ্চিন্তা 
করছেন না। তান খুশি হয়েছেন যে, হায়দরাবাদের শাসকগোষ্ঠীর মনে সঙ্কট 
সম্বন্ধে একটা সচেতনতার ভাব জাগ্রত করতে পারা গিয়েছে। 'িপোর্ট থেকে তিনি 
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এইটুকু বুঝতে পেরেছেন যে, আবার আলোচনা আরম্ড করার জন্য হায়দরাবাদের 
মনে আগ্রহের ও দায়ত্ববোধের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এইটুকুই আমার হায়দরাবাদ- 
ধদৌত্যের সবচেয়ে বড় লাভ। ভারত ও হায়দরাবাদ, দু'পক্ষই সম্ভবত এঁবষয়ে 'অচল' 
হয়ে পড়েছিলেন এবং চেষ্টার আশা ছেড়ে 'দিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, দু'পক্ষই 
নতুন ক'রে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হতে রাজ আছেন। 

পাঞ্জাবের যত সম্দ্রাতত ও আঁভজাত সমাজের নরনারী এক প্রীত-সম্মেলনে সমবেত 
হলেন। 'কিংখাবের পারিচ্ছদ আর রেশমী শাঁড়র এক মনোহর প্রদর্শনী । তার উপর 
ব্যাশ্ডের বাজনা । লর্ড ও লোড মাউন্টব্যাটেন উদ্যানের আসরে ঘুরে ফিরে আঁতাঁথদের 
সঙ্গে আলাপ করলেন। 

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২৫শে মে, ১৯৪৮ সাল : ভেন্ন ও আম িমলার শীতল 
আশ্রয় ছেড়ে গত রবিবারেই দিল্লীর উত্তপ্ত চুল্পশীর মধ্যে ফিরে এসোছ। পাঁতিয়ালাতে 
একটি দিন কাটিয়ে মাউণ্টব্যাটেনও আজ দিল্লীতে ফিরেছেন। মাউন্টব্যাটেন "দিল্লী 
পেশছতেই তাঁকে আমরা খবর 'দিলাম-_লায়েক আলি গত রবিবারেই দিল্লী এসে বসে 
রয়েছেন। 

, লায়েক আল সম্বন্ধে আমাদের ধারণার গাঁরচয়ও মাউন্টব্যার্টেনকে জানয়ে 
দলাম। এরই মধ্যে লায়েক আলর সঙ্গে আমার আর একবার কথাবার্তা হয়েছিল। 
আর একবার উপলাব্ধ করোছি যে, লায়েক আল এবারও ভাল মন নিয়ে 'দল্লীতে 
আসেনাঁন। সমস্যা এাঁড়য়ে যাবার সেই পূরনো কৌশলাঁটই মনের ভিতর সযত্ে ধারণ 
ক'রে তিনি 'দল্লীতে এসেছেন। সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, সঙ্কট পার হওয়া গিয়েছে 
এবং আর চিল্তা করার কিছু নেই-এই ধরনের ভাব দেখাচ্ছেন লায়েক আঁল। 
সুতরাং মাউণ্টব্যাটেনকে লায়েক আঁলর এই মনোভাব সম্বন্ধে আগে থেকেই সচেতন 
ক'রে দিলাম; কারণ, লায়েক আলির সঙ্গেই মাউন্টব্যাটেনকে এখন শেষবারের মতো 
আলোচনার পর্ব শেষ ক'রে দিতে হবে। 

আলোচনা হলো । শুনলাম, লায়েক আলির সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের আজ প্রায় পঁচি 
ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়েছে । ভারতে এসে কোন ঘটনায় অথবা কোন কাজের সূত্রে 
মাউন্টব্যাটেনকে কখনো কারও সঙ্গে এত দীর্ঘ সময় আলোচনার জন্য ব্যয় করতে হয়নি । 

এখানে মাউণ্টব্যাটেন ও লায়েক আলর মধ্যে যখন আলোচনা চলছে তখন 
হায়দরাবাদের সীমানা অণ্চলে ঘটনার পর ঘটনায় অশাঁন্তই বেড়ে চলেছে । বিগত 
কয়েকাঁদনের মধ্যে সীমানা অণ্ুলে অনেক হাঞ্গামা হয়ে গিয়েছে । ভারতীয় বাঁহনশও 
সীমানা অগ্চলের সান্নকটে থেকে কাজ করছে। অশান্তি ও উপদ্রব আয়ন্তে আনবার 
চেষ্টা করছে ভারতীয় সৈন্য। সবচেয়ে খারাপ ঘটনা হলো গাঙ্গপুর দ্রেণ 
আক্রমণের ঘটনা । এই ঘটনায় দুজন হিন্দ? নিহত হয়েছে, কিছ সংখ্যক হিন্দু 
আহত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক হিন্দুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ ঘটনার 
সংবাদে ভারতের জননমতও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে । 

আমার হায়দরাবাদ যান্নার দুশদন আগেই এখানে দেশরক্ষা কমিটির এক বৈঠক 
হয়োছল। বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, সীমানা অণ্চলের অশান্ত 
দমনের জন্য সামারক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্ততি চলতে থাকবে। কিন্তু ভারতীয় 
বাহনপ হঠাৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে ফেলবে না। অশান্তি দমনের জন্য ব্যবস্থা 
[হিসাবে কোথাও সৈন্য চালনা করতে হলে সামারক কর্তৃপক্ষ দশ দন আগে নোটশ্, 
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দিয়ে জানিয়ে দেবেন। মাউন্টব্যাটেনও নেহরুর কাছ থেকে এই প্রাতশ্রাত অবশ্য 
আদায় ক'রে রেখোঁছলেন যে, অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না হলে কোথাও সৈন্য চালনা 
করা হবে না। ব্যাপকভাবে হিন্দু হত্যা অথবা এই ধরনের আত গাঁহ্ত অশান্তিকর 
ঘটনা যাঁদ কোথাও হতে দেখা যায়, তবেই ভারতীয় সৈন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, 
এই প্রাতশ্রুতি 'দয়েছেন নেহরু । এ ছাড়া অন্য কোন কারণে সামারক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে ইচ্ছা করেন না ভারত গভনমেন্ট। মাউন্টব্যাটেন বিশ্বাস করেন যে, 'তাঁন ভারত 
থেকে চলে যাবার আগে অথবা বর্ষা ধতু দেখা দেবার আগে ভারতাঁয় বাহনণ প্রত্যক্ষ- 
ভাবে হায়দরাবাদের সীমানা অণ্ুলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হবে না। 

সূতরাং, সময় এখনও আছে, 'কলন্তু খুবই কম সময়। এই অবস্থায় দূ'পক্ষকে 
বাঁঝয়ে শান্তিপূর্ণ কোন ব্যবস্থায় সম্মত করা কি সম্ভবপর হবে ? 

সম্ভবপর হবে, যদি এখনই শস্ত হাতে লায়েক আলিকে সায়েস্তা ক'রে ফেলা যায়। 
আসন্ন পাঁরণাম সম্বন্ধে লায়েক আলিকে রূঢ্রভাবেই সচেতন ক'রে দতে হবে এবং স্পষ্ট 
বাঁঝয়ে দিতে হবে যে, লুকোচ্ঠুর খেলা আর চলবে না। হায়দরাবাদ রাজ্যের ভাগ্য 
নিয়ে বেপরোয়াভাবে এত 'দিন ধরে যে জয়া খেলছেন লায়েক আলি, সে খেলা ছাড়তে 
হবে। আর কোন 'দ্বধা না ক'রে লায়েক আলকে এখন জানয়ে দিতে হবে যে, এ 
ধরনের রাজনৈতিক জ:য়াবাঁজর দ্বারা তান নিজেরও ভাগ্য কণ্টাকত ক'রে তুলছেন। 

সিমলাতেই মাউণ্টব্যাটেনকে আমি একথা না বলে পারনি যে, লায়েক আল যে 
মনোভাব অবলম্বন ক'রে রয়েছেন, তাতে লোকাটকে একটি বড় রকমের বাদ্ধমান মূর্খ 
বলেই মনে করতে হয়। প্রত্যেকাট নিকৃষ্ট কাজের পক্ষে উৎকৃষ্ট যান্ত, প্রত্যেকাট 
অন্যায়ের পক্ষে অজস্র ন্যায়সঙ্গত কৈফিয়ং দেবার এক অদ্ভূত অভ্যাস আছে এই 
বৃদ্ধিমান ব্যান্তাটির। 

মাউন্টব্যাটেনও লায়েক আলিকে এইবার কঠোরভাবেই ধরেছেন। আলোচনার 
আরম্ভেই মাউন্টব্যাটেন লায়েক আলিকে এই রূঢ় ও বাস্তব সত্যাট অত্যন্ত স্পম্ট- 
ভাবে জাঁনয়ে দিলেন যে, পারণাম সুবিধার হবে না। লায়েক আলকে একবার 
কল্পনা ক'রে দেখতে বললেন মাউন্টব্যাটেন_“কজ্পনা করতে পারেন, 'ি দশা হবে 
আপনাদের, যাঁদ হায়দরাবাদে একবার 'হন্দুর রন্তপাত আরম্ভ হয়ে যায়ঃ আম 
ভারত থেকে চলে যাবার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যাঁদ সামারক ব্যবস্থা 
অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেন ভারত গভরননমেন্ট, তবে কি অবস্থা হবে বুঝতে পারেন ? 
আপনার হায়দরাবাদের ফোৌজ কি কিছ করতে পারবে 2” 

লায়েক আল বললেন যে, 'তান হায়দরাবাদ ফৌজের শান্তর সীমা সম্বন্ধে 
সচেতন আছেন। হায়দরাবাদের সামারক দুর্বলতা তানি স্বীকার করেন। কিন্তু 
উপায় কিঃ এত 'দিন ধরে অপর রাম্ট্রের (ব্রিটেনের) আঁধরাজক ক্ষমতার অধীন 
ছিল হায়দরাবাদ। কিন্তু তা*ও ভাল ছিল। ভারতের সঙ্গে একরাম্ট্রভুন্ত অবস্থা 
সেই আধিরাজক ক্ষমতার অধীন অবস্থার চেয়ে দশ গুণ বোৌশ খারাপ। 

লায়েক আলি আরও কতকগ্ীল আপাতত উত্থাপন করলেন তিনি বললেন 
ষে, ব্যান্তগতভাবে তান শাসনব্যবস্থায় গণতল্ল প্রবর্তনেরই পক্ষে, কিন্তু এখন 
হায়দরাবাদে গণতাল্তিক ও দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রাতষ্ঠার তান 'বরোধশী। 'তাঁন 
'মনে করেন, এখন হায়দরাবাদে গণতাল্লিক গভনমেন্ট প্রাতাষ্তঠত হলে, পাঁরণামে 
হায়দরাবাদকে ভারতের সঙ্গে একরাম্ট্রভুন্ত হতেই হবে। 

এই সময় আলোচনা-কক্ষে প্রবেশ করলেন ভি 'পি মেনন। সঙ্গে সঙ্গে লায়েক 
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আল প্রস্তাব করলেন যে, ভারতের সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী চুন্তি করতে 'তাঁন 
রাজি আছেন। পাঁচ বছর অথবা দশ বছরের জন্য এই চুন্তি কার্ষকর হবে। এই 
পাঁচ অথবা দশ বছরের জন্য হায়দরাবাদ রাজ্যের উপর ভারতের তিনটি ক্ষমতার 
বিষয় (যোগাযোগ, পররাম্ট্রী নীতি ও দেশরক্ষা) কিভাবে এবং কতখানি প্রযোজ্য হবে, 
তারই সর্ত এই চুক্তিতে স্বানার্দন্ট করা যেতে পারে। 

নয়াদল্লশ, বধবার, ই৬শে মে, ১৯৪৮ সাল: ভি পি মেনন ও লায়েক আলি, 
মাত্র এই দুজন ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যান্ত আজকের আলোচনার কক্ষে উপাস্থত ছিলেন 
না। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চলল। খসড়া ও ফরমূলা রচনার অদ্ভূত 
প্রাতভা আছে ভি পি'র এবং তার জন্য অফুরন্ত পাঁরশ্রম করবার শান্তও তিনি 
রাখেন। মমাংসাহীন জঁটল হায়দরাবাদ-সমস্যার এই হতাশাকর অধ্যায়ে পেশছেও 
[ভি 'প নতুন ক'রে এবং 'বস্তারিতভাবে চুক্তির কতগুলি সূত্র রচনা ক'রে ফেললেন। 
চাক্তর সূত্রগুঁল দুই অংশে বিভন্ত। সবশৃদ্ধ এগারাট 'বাভন্ন বষয়ে ও ব্যবস্থায় 
দুই পক্ষের স্বীকারযোগ্য একটা চুন্তর খসড়া। প্রথম অংশে ভারত ও হায়দরাবাদের 
রাজনোতিক সম্পর্কের মূলবিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে একটা 
অন্তর্বত ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যবস্থা প্রাতপালত হলে প্রথম 
অংশে বার্ণত ভারত-হায়দরাবাদের সম্পর্ক অক্ষু্ন রাখা সম্ভবপর হবে। 

চান্তুর এই নতুন সত্রগঁলতে লায়েক আলরও একটি অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা 
করা হয়েছে। রান্ট্রভূক্তির কথা বাদ দেওয়াই হয়েছে এবং তার বদলে তিনটি বিকল্প 
ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আর এক ব্যবস্থার বিষয়েও উল্লেখ 
করা হয়েছে-_গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা । 

মাউণ্টব্যাটেনও এই ধারণা দৃঢ্রভাবেই পোষণ করেন যে, হায়দরাবাদে গণভোট 
গ্রহণের ব্যবস্থাই সমস্যা সমাধানের শ্রেন্চ পল্থা। চুন্তির এই নতুন সত্রগুলিতে 
যেসব ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে 'বশেষ কিছ উৎসাহ বোধ 
করছিলেন না মাউণ্টব্যাটেন। আবার 'দনের পর দিন এবং দীর্ঘকাল ধরে খঠাটনাঁট 
[বষয় নিয়ে শুধু আলোচনার ব্যাপার আরম্ভ হবে, আবার দর-কষাকষির একটা 
নতুন পর্যায় শুর হবে, এই সম্ভাবনাই দেখাঁছলেন মাউন্টব্যাটেন এবং তার জন্যই 
নৈরাশ্য বোধ করাঁছলেন। তাঁর মতে, এখন গণভোটের দ্বারাই এই সমস্যার 
হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলার চেষ্টা প্রয়োজন এবং সেটাই বাঞ্নীয়। 

লায়েক আঁলর ব্যান্তগত আভমতও গণভোট প্রস্তাবের পক্ষেই রয়েছে বলে মনে 
হলো। তিনি বললেন, গণভোটের ব্যবস্থা গৃহীত হলে দু,পক্ষেরই মুখরক্ষা করা হবে। 

ভারতের সাধারণ জনমত এবং সরকারী আঁভমতও গণভোটের পক্ষে। বিশেষ 
ক'রে প্যাটেল গণভোটের ব্যবস্থাই সমর্থন করছেন, যাঁদও এটা সকলেই উপলাব্ধি 
করছেন যে, গণভোট গৃহীত হলেই হায়দরাবাদকে ভারতের সঙ্গে একরাম্টরতুত্ত 
করবার আভিমতই জয়ী হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া গণভোট গৃহীত 
হস্তার পরেও ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের রাম্টরভুন্ত'ও যে আপনাআপনি হয়ে যাবে, 
এমন সম্ভাবনার আশাও সকলেই পোষণ করছেন না। 

নয়াঁদল্লশ, শানবার, ২৯শে গে, ১৯১৪৮ সাল : হায়দরাবাদ প্রসঙ্গ এখন 
পঁরিণামের সবচেয়ে বৌশ কঠিন এক সাম্ধক্ষণে এসে পৌঁছেছে। মুসৌরীতে 'গিয়ে 
প্যাটেলের সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এসেছেন ভি পি। শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের 
অনুকূলেই প্যাটেল তাঁর বন্তব্য জানিয়ে "দিয়েছেন, 'কিল্তু তাঁর বন্তব্যের ভাব ও ভাষা 
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যেমন স্পম্ট, তেমনই শন্ত। গণভোটের ব্যবস্থার পক্ষেই মত দান করেছেন প্যাটেল । 
গভ ি-রাচত চুন্তর সত্রগঁলর প্রথম অংশ তিনি সমর্থন করেছেন। ভারত- 
হায়দরাবাদ সম্পকে ষে প্রস্তাব এই সত্রগ্লতে বার্ণত হয়েছে, সেটা মেনে নিতে 
তরি কোন আপাত্ত নেই। কিন্তু এই খসড়া-চুন্তির দ্বিতীয় অংশের সব্রগুলতে 
যেসব অন্তর্বতর্ণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে প্যাটেল আর একটু 
শস্ত হবার নখীত পছন্দ করেন। অন্তর্বতর্ঁ ব্যবস্থায় তান এইট.কু স্পম্ট ক'রে 
দেখতে চান যে, হায়দরাবাদের শাসনব্যাপারে প্রধানত অ-মএসলমান সমাজের হাতেই 
নয়ন্্ণ-ক্ষমতা বোশ ক'রে এসে গিয়েছে। এ বিষয়ে প্যাটেল তাঁর বন্তব্য ও নিদেশি 
নিজের হাতেই ছখে 'দিয়েছেন। প্যাটেলের 'নরশের উপসংহারে এই আঁভিমনতও 
সপম্ট ক'রে প্রকাশ করা হয়েছে যে, যাঁদ কাজের দিক 'দয়ে সত্য সত্যই কোন ব্যবস্থা 
করবার আন্তাঁরক ইচ্ছা লায়েক আলির মনে থেকে থাকে, তবে তান যেন 'নিজামের 
কাছ থেকে মত দানের ও সম্মাতি দানের ক্ষমতা নিয়ে আসেন। শুধু নিজামের 
বাতণাবাহক হয়ে আসলেই চলবে না। নিজামের কাছ থেকে লায়েক আলিকে এই 
ক্ষমতা নিয়ে দিল্লশতে আসতে হবে যে, আলোচনার দ্বারা নির্ণত ব্যবস্থায় ইচ্ছান_যায়ী 
চূড়ান্ত সম্মাত তিনি নজামের হয়েই দিতে পারবেন। প্যাটেল [িলখেছেন--এমন 
এক ব্যান্তর সত্গে আলোচনা ক'রে লাভ নেই, যিনি প্রত্যেক আলোচনার পর একবার 
ক'রে হায়দরাবাদে যাবেন উপদেশ আর পরামর্শ সংগ্রহের জন্য। 

প্যাটেলের আর একাঁট 'নরশ-_নিজামের উদ্দেশে এক টোৌলগ্রাম প্রেরণ করা 
হোক। এই টোলগ্রামে স্পম্ট ক'রে নিজামকে একটা সময়-সীমা জানিয়ে দেওয়া হবে। 
চাব্বশ ঘণ্টার সময়; তারই মধ্যে নজামের কাছ থেকে পূর্ণ প্রাতভূক্ষমতা গ্রহণ ক'রে 
লায়েক আঁলকে দিল্লীতে আসতে হবে। যাঁদ এই চাঁব্বশ ঘণ্টার মধ্যে খসড়া-চন্তীতে 
প্রস্তাবিত মৌলক ব্যবস্থাগ্লির সম্পর্কে সম্মতি ও স্বীকীতি দান না করেন নিজাম, 
এবং লায়েক আলিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দান ক'রে দিল্লীতে পাঠাতে না 
পারেন, তবে ভারত গভর্নমেন্ট এই সিদ্ধান্ত করবেন যে, হায়দরাবাদ আর আলোচনার 
পথে মীমাংসা করতে ইচ্ছা করেন না। এই অবস্থায় ভারত গভনমেন্ট ধারণা করতে 
বাধ্য হবেন যে, হায়দরাবাদ শুধু সময় কাঁটয়ে দেবার খেলা খেলছেন। প্যাটেলের 
নিরদশের শেষ কথা হলো--এক সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যবস্থা করে ফেলুন । 

নেহরুও লায়েক আলিকে বিম্বাস করতে পারছেন না এবং একথা তান খোলা- 
খু'লিভাবেই জানিয়ে 'দিয়েছেন। 

লায়েক আলর ক্রিয়াকলাপের নানা তথ্য আমরাও গোপনভাবে সংগ্রহ করতে 
পেরোছ। যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, ধূর্ত লায়েক আল শুধু নানা কথার 
অজনহাতে সময় কাটিয়ে দেবার খেলা খেলছেন। কিন্তু এ-খেলা তো আর চলতে 
দেওয়া যায় না। লায়েক আলি অথবা নিজাম কাউকেই এখন আর দোঁর করার 
অথবা দোঁর কারিয়ে দেবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে না। তাঁদের পক্ষ থেকে যা 
বলবার আছে, সেটা এখন স্পম্ট ক'রে, চূড়ান্তভাবে এবং আবলম্বে বলতে হবে। 

অবস্থাটা নৈরাশ্যকর। এর মধ্যে কোন ভাল লক্ষণের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। 
একটা আশার লক্ষণ এই যে, মঙ্কটন আবার হায়দরাবাদে আসবার ইচ্ছা জ্ঞাপন 
করেছেন । সংবাদ শুনে খুশি হয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। মাউন্টব্যাটেন বলছেন যে, মঞ্কটন 
না আসা পযন্ত তিনি হায়দরাবাদ-সঙ্কটকে এই অবস্থাতেই থামিয়ে রাখার চেষ্টা 
করবেন। কিন্তু এভাবে সমস্যাকে সামলে রাখা কতখানি সম্ভবপর হবে, সে বিষয়ে 
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'মাউন্টব্যাটেনের মনে সন্দেহও আছে। তার কারণ এই যে, হায়দরাবাদ সমস্যাকে একটা 
অবাঞ্ছিত পঁরিণামের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য নানা দিক থেকে চাপ পড়ছে এবং 
এই চাপ দিনের পর 'দিন বেড়েই চলেছে। মাউন্টব্যাটেন ও মঙ্কটন, এই দুজনে সমস্যার 
যে সমাধান দেখতে ইচ্ছা করেন, সেভাবে সমাধান হবে ক না বলা যায় না। 

[িন্তু আগামী ৩রা জুনের আগে মঙ্কটন ভারতে পেশছতে পারবেন না। এঁদকে 
আমারও ভারত হতে বিদায়ের নাট স্যানার্দন্ট হয়ে গিয়েছে। এ ওরা জুনেই 
আমি সপাঁরবারে বোম্বাই থেকে দেশের উদ্দেশে সমুদ্রে পাঁড় দেব। সুতরাং এমন 
হতে পারে যে, ৩রা জুন তারিখের সকাল বেলায় বোম্বাইয়ে আগন্তুক মঙ্কটনের 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ হলে ভালই হবে, তখন আম বে-সরকারীভাবে 
মঙ্কটনের সঙ্গে আলোচনার সূযোগ পাব। সরকারী রীতিনশীতির বন্ধন থেকে 
তখন মম মুস্ত থাকব এবং তখন মঙ্কটনের সঙ্জে মন খুলে আলোচনা করলে 
আমার পক্ষে কোন "শবশ্বাসভজ্গের' কাজ করা হবে না। বোম্বাই থেকে বমানযোগে 
সোজা হায়দরাবাদে চলে যাবেন মঙ্কটন। সুতরাং তার আগে আমার সঙ্গে আলোচনা 
ক'রে তিনি লাভবানই হবেন। আমার হায়দরাবাদ থেকে ফিরে আসার পর 
হায়দরাবাদ-সমস্যা 'নয়ে আলোচনা ও অন্যান্য ঘটনা কি অবস্থায় এসে পেশছেছে 
সে সম্বন্ধে মঙ্কটনের 'কছুই জানা নেই। সুতরাং বোম্বাইয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা 
হলে আম তাঁকে কছ নতুন তথ্য দিতে পারব । এই 'দৈব' সুযোগের সম্ভাবনা 
আছে দেখে মাউন্টব্যাটেনও আশান্বিত হয়েছেন। মাউর্টঁব্যাটেনের কাছ থেকে কোন 
কথা শুনবার সৃযোগ না পেয়েও মঙ্কটন আমার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জেনে নিয়ে 
হায়দরাবাদে যাবেন এবং 'নিজামকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারবেন। অনুমান 
করতে পারছি, আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হায়দরাবাদ-সমস্যা আমাকে ছাড়ছে না। 

বিদায়ের দন প্রায় আগত । মাউশ্টব্যাটেনের আগেই আম চলে যাব। আজ 
মাউন্টব্যাটেনের স্টাফ এক সম্মেলন আহবান ক'রে আমাকে ও ফে'কে বিদায় সম্বর্ধনাও 
জ্ঞাপন করলেন। মঙ্গলবার সকাল বেলার আগে অবশ্য আমরা 'দল্লন ছাড়াছ না, িকল্তু 
মাউন্টব্যাটেন-পারবার আজকের এই সম্মেলনেই উপাস্থত হলেন আমাদের বিদায় 
সম্ভাষণ জানাবার জন্য। এর কারণ এই যে, আমাদের বিদ/য় সম্ভাষণ জানাবার জন্য 
আজকের দনাট ছাড়া আর কোন 'দনে সুযোগ এবং সময়ও তাঁরা পাবেন না। 

এ সম্মেলন পারিবাঁরক সম্মেলনের মতোই প্রীতিপূর্ণ একটি অনুম্ঠান। আমার 
দুঃখ, যবাঁনকা পতনের পূর্কেই ভারতের এই রাজনৈতিক রঞ্গমণ্চ থেকে আমাকে 
চলে যেতে হচ্ছে। হায়দরাবাদ পর্বের উপসংহার পযন্তি আমার এখানে থাকবার 
খুবই ইচ্ছা ছিল। « 'শেষ' পর্যন্ত এখানে থেকে এবং হায়দরাবাদ পর্বের সমাপ্তির 
পর মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গেই ভারত থেকে বিদায় নিয়ে যাঁদ যেতে পারতাম, তবে 
বদায় সম্বর্ধনার যে দৃশ্য দেখতাম, সেটা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু সে সযোগ 
নেই। ভারত থেকে আমার অন্তর্ধানের পাঁরকজ্পনা এবং দিনক্ষণ পূর্বেই 'নার্দন্ট 
করা হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তার পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়। 

বিদায় সম্মেলনে আমাকে নিয়ে স্টাফের সকলে বেশ একটা আমোদ ক'রে 
নিলেন। সম্মেলনের কক্ষে বখ্যাত টিপু সুলতানের একটি প্রাতকাতি দেয়ালের 
গায়ে ঝকলছিল। আমার চেহারার সঙ্গে টিপু সুলতানের চেহারার নাকি একটা 
সাদৃশ্য আছে; সকলেই এই আভমত প্রকাশ করলেন। টিপুর প্রাতকাতির দিকে 
তাকিয়ে আমি দেখলাম, আত 'বিষপ্ন এবং উদাস এক ব্যান্তর প্রাতকৃতি। টিপুর 



৩৫২ ভারতে মাউন্টব্যাটেন 

এ বিষ মুখের সঙ্গে যদি আমার মুখের সাদৃশ্য থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, 
সহকমর্গরা আমাকে আদৌ প্রশংসা করছেন না। আমার মন খুবই বিষম হয়ে 
রয়েছে এবং তারই ছাপ পড়েছে আমার মৃূখের উপর; একথা স্মরণ কারয়ে দেওয়া 
নশ্চয়ই বিদায়ণ ব্যান্তর মনকে উৎসাহিত করা নয়। 

নয়াদল্লশ, রাববার, ৩০শে মে, ১৯৪৮ সাল : গতক!লের 'বদায় সম্বর্ধনার 
অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন আমাকে একটি 'সিগারেট-কেস উপহার 'দিয়েছেন। প্রীতি- 
পূর্ণ ভাষায় কয়েকটি কথা লেখা আছে এই উপহারের গায়ে। বি*বস্ততা, কর্ম কুশলতা 
ও সৌহার্দের যে পাঁরচয় মাউণ্টব্যাটেন পেয়েছেন, তারই স্মৃতির প্রতীক এই 
উপহার। উপহার পেয়ে খুশ হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও কেমন ষেন 
আভিভূত হয়ে পড়ল। মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে বিদায় 'নাচ্ছ, কিন্তু তাঁর 
সান্নধ্যে এতাঁদন থাকবার সুযোগ পেয়ে সবচেয়ে বড় যে পুরস্কার লাভ করোছি, 
সেটা গকছতেই ভুলতে পারাছি না। এক মহাপ্রাণ ব্যান্ত ভারতে একাঁট মহৎ কর্তব্য; 
পালনের জন্যই এসোছলেন এবং আমার সৌভাগ্য এই যে, এহেন ব্যান্তর কাজে 
সহযোগিতা করবার সুযোগ পেয়োছ। এই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার । 

আজ দল্লীর জিমখানা ক্লাবে ভ 'প মেনন এক বিরাট সম্বর্ধনা-সভা আহ্বান 
করোছলেন। 'দিল্লশর প্রায় প্রত্যেকাঁট 'বাশস্ট ব্যান্ত এই সভায় নিমাল্লত হয়োছিলেন। 
ভারতের শেষ ব্রাটশ গভর্নুর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনকেই বদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের 
জনা এই প্রশীতিসভা আহ্হান করা হয়েছে । আগামণ তিন সপ্তাহ পরেই মাউন্টব্যাটেনকে 
আর ভারতভূমিতে দেখতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং, মাউন্টব্যাটেন-বিদায়ের আয়োজনও 
আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিদায় সম্বর্ধনার বহু অনুষ্ঠানের ভিতর 'দয়ে ভারতীয় 
জীবনের সঙ্গে যে মেলা-মেশার পালা শেষ ক'রে 'দয়ে মাউশ্টব্যাটেনকে চলে যেতে 
হবে, তারই সূচনা করেছেন ভি প। বিদায়ের পালা আজ থেকেই আরম্ভ হলো। 

হঠাৎ, এই সভাস্থলের মাঝপথ 'দয়ে এবং গণ্যমান্যদের এই ঠাসাঠাঁস 'ভড় 
ঠেলে একজন বার্তাবাহক এঁগয়ে এলেন এবং মাউণ্টব্যাটেনের হাতে তনটি চিঠি 'দয়ে 
চলে গেলেন। 

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনজন। সভার প্রধান আহ্বায়ক, প্রধান 
আঁতাঁথ এবং প্রধান মন্ত্রী । দেখতে পেলাম_ভি পি, মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহরদ, 
তিনজনেই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চিঠিগাঁল পড়ছেন। 

ভারতীয় এবং বৈদোশক সংবাদপন্রের যেসব প্রতীনাধ এ সম্মেলনে উপাস্থিত 
ছিলেন, তাঁরাই সবচেয়ে আগে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বার্তা-তত্ে আভজ্ঞ ও 
দক্ষ এইসব সাংবাঁদকদেরও বুঝতে বিলম্ব হলো না যে. একটা ছু ব্যাপার ঘটেছে, 
এবং ব্যাপারটা ভাল নয়। মাউণ্টব্যাটেন, নেহরু ও ভি 'প, ঠত়নজনেই সভার এক 
কোণে সরে গিয়ে এবং তাঁদের তিন মাথা প্রায় এক ক'রে নিয়ে চাপাস্বরে কথা 
বলাছলেন। চাপাস্বরের কথা শুনতে না পাওয়া গেলেও, তাঁদের আলোচনার 
ভঞ্গনীতে একটা উদ্বেগের ভাব স্পম্ট বুঝতে পারা যাঁচ্ছল। সৃতরাং সাংবাঁদকদের 
পক্ষে অনুমান ক'রে নেওয়া খুবই সহজ যে, একটা খারাপ খবরই এসেছে। 

চিঠি এসেছে নিজামের কাছ থেকে । মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যে লেখা নাট 
চিঠি। চিঠির বন্তব্য পড়ে প্রথমেই ধারণা না হয়ে পারে না যে, মীমাংসার আর 
কোন ভরসা নেই। মাউণ্টব্যাটেনের ব্যান্তগত চেস্টার দ্বারা সমস্যা সমাধানের জন্য 
কিছু করবার সুযোগ আর নেই। 



বিদায় পর্ব ৩৫৩ 

প্রথম চিঠিতে নিজাম ভি পি-রচিত খসড়াচুন্তিতে উল্লাথত নতুন ব্যবস্থা ও 
মীমাংসার সূত্রগুঁল সম্বন্ধে তাঁর আভমত জ্ঞাপন করেছেন। স্পম্ট ক'রে বলে 
দয়েছেন নিজাম, মঞ্কটন না আসা পযন্ত এ বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন 
না। দ্বিতীয় চিঠিতে রূঢ়ুভাবে তাঁর 'না' জানিয়ে দিয়েছেন নিজাম। লায়েক আঁলর 
পাঁরবর্তে অন্য কোন ব্যান্তকে হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করার যে প্রস্তাব 
[ভ ?প'র খসড়াছুন্তিতে করা হয়োছল সে প্রস্তাব সমৃহভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন 'নজাম । 
এই প্রসর্জে আমার মনে পড়ছে যে, ভি প'র সঙ্গে আলোচনার সময় স্বয়ং লায়েক 
আঁলই এ প্রস্তাবে সম্মতি জানয়োছিলেন। লায়েক আলির মনের ভিতরে গি ছিল 
জানি না, কতটা আন্তারক আগ্রহ নিয়ে তান এ প্রস্তাব সমর্থন করোছিলেন জানি 
না, কিন্তু তানি সুস্পম্টভাবেই বলেছিলেন যে, ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে শুভেচ্ছার 
ভাব জাগ্রত করার জন্য যাঁদ প্রয়োজন হয় তবে তান সানন্দে তাঁর নিজের পদত্যাগের 
প্রদ্তাব সমর্থন করেই নিজামকে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দান করবেন। 

তৃতীয় 'চাঠতে জাম আবার মাউন্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যাবার জন্য আমন্ত্রণ 
জানিয়েছেন। কিন্তু আমন্রণের ভাষার মধ্যে কোন আন্তারকতার পাঁরচয় পাওয়া 
যায় না। কেন এবং কিসের জন্য জাম মাউন্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যেতে আমল্লরণ 
করছেন, সে সম্বন্ধে চিঠিতে কোন উল্লেখ নেই। আমন্তরণের ভাষার মধ্যে সৌজন্যের 
অভাবও বেশ লক্ষ্য করা যায়। 

মাউশ্টব্যাটেন [সিদ্ধান্ত করলেন যে, নিজামের এই তন চাঠির মধ্যে মান্র প্রথমাঁটর 
উত্তর তিনি দেবেন। আমার ধারণা, মাউশ্টব্যাটেন ঠিক সিদ্ধান্তই করেছেন। এখন 
আর অন্য কোন কথা নয়, শুধু এই কথাই মাউন্টব্যাটেন 'নজামকে জানিয়ে দিতে 
চান যে, ভারত-হায়দরাবাদ বিরোধের মীমাংসার জন্য আলোচনার ব্যাপার আরম্ভ 
করতে আবার দোর হবে দেখে তানি খুবই দুঃাঁখত হয়েছেন। এই সঙ্গে আর 
একাঁট কথাও জানিয়ে দেবেন মাউন্টব্যাটেন। এবার যখন লায়েক আল 'দল্লশীতে 
আসবেন এবং যাঁদ আসেন, তবে তান যেন 'নজামের কাছ থেকে প্রকৃত প্রাতিভূ-ক্ষমতা 
নিয়ে আসেন, যাতে মঈমাংসার জন্য প্রস্তাবিত কোন ব্যবস্থায় অথবা সিদ্ধান্তে 'তি'নি 
চূড়ান্ত সম্মাত দান করতে পারেন। 

বিরোধিতাপ্রবণ মনোভাবেরই শোচনীয় পরিচয় নিজামের এই চিঠিগ্াীলতে ফুটে 
উঠেছে । এর মধ্যে লায়েক আলিরও আর একটি আচরণের পাঁরিচয় জানতে পেরে 
বাস্মত হয়েছি। এমন একটি সিদ্ধান্তে সম্মাত দানের কথা 'নিজামের কাছে 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন লায়েক আল, যে সিদ্ধান্তে তিনি এখানে সুস্পম্ট ভাষায় 
এবং “অনেকের সম্মুখেই সম্মাত দান করোছিলেন। গত ২৬শে তারখে লায়েক 
আল মাউন্টব্যাটেন, ভি প ও নেহরূর সঙ্গে আলোচনাকালে সম্মত হয়েছিলেন যে, 
হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরেই তনাঁট 'বষয়ে (যোগাযোগ, বৈদেশিক নশীত ও 
দেশরক্ষা) হায়দরাবাদের প্রণশত কোন আইন বাতিল ক'রে দেবার ক্ষমতা ভারত 
গভর্নমেন্টের থাকবে, এই 'তনাট 'বষয়ে ভারতের নীতি, আইন এবং ইচ্ছাই হবে 
চূড়ান্ত। লায়েক আলি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। আলোচনা-কক্ষে উপাস্থত 
প্রত্যেকেরই এখনও মনে পড়ে যে, লায়েক আলি এ প্রস্তাবে সম্মত দান করোছিলেন। 
কিন্তু নিজামের 'চাঠিতে এখন উল্টো কথা শুনতে পাচ্ছি। ্নজাম জানিয়েছেন যে, 
এই প্রস্তাবে লায়েক আলির সম্মাতি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়েছেন 'ভ 'প, সেটা ভুল 
এবং লায়েক আল বলছেন যে, এরকম কোন কথা তিনি বলেনাঁন। 

৩ 
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নিজামের এই চিঠিতে নেহরুর সেই সতকবাণীর সত্যতাই সমার্থত হলো। 
নেহর্ বলোছিলেন, লায়েক আঁলকে একেবারেই বিশ্বাস করা উচিত নয়, কথার 
কৌশলে শুধু সময় কাটিয়ে দেওয়া এবং মীমাংসার সব চেষ্টা দৌর কাঁরয়ে দেওয়া 
ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই এই লোকটির মনে। 

আম দেখাছি, মঙ্কটনের হস্তক্ষেপই এখন একমান্র ভরসা । মঞ্কটন না আসা 

পর্যন্ত অচল অবস্থার উপশম হবার কোন সম্ভাবনা নেই। 

সঙ্কট ডেকে এনেছে হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদের সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে সরা 
ভারতের জনমতে উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠছে, এবং হায়দরাবাদের 'ভিতরেও ক্ষোভ 
ও উদ্বেগের অভাব নেই। কিন্তু এখানে হায়দরাবাদ হাউসে ক্ষোভ, উদ্বেগ ও 
উত্তেজনার কোন চিহ্ন নেই। িডনার পার্টর সমারোহে পৃলাঁকত হায়দরাবাদ হাউসে 
জইন ইয়ার জঙ্গ এই রাজনোতিক নৈরাশ্যের মধ্যেও ভরসা সণ্টার ক'রে চলেছেন: 
হায়দরাবাদ হাউসের শান্ত ও নিরুদ্বিগন ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয়, ভরসা আছে। 

ভারত থেকে বিদায় নেবার আগে আম ও ফে হায়দরাবাদ হাউস থেকেই শেষ 
সম্বর্ধনার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে বোম্বাই রওনা হলাম। আমন্ণ করোছলেন জইন 
ইয়ার জঙ্গ। জইন ও তাঁর স্টাফ এবং পাঁরবারের সকলের সঙ্গে এক ভোজসভায় 
যোগদান করলাম। ভোজনের পর হায়দরাবাদ হাউসের বাগানে বসে কিছুক্ষণ জইন- 
পাঁরবারের সঙ্গে গল্পে ও আলাপে কেটে গেল। জনৈকা হায়দরাবাদ মাঁহলা কথা- 
প্রসঙ্গে এমন একটি মন্তব্য করলেন যাতে বোঝা গেল, 'স্থতাবস্থা চুক্তি এবং রাষ্ট্রভীন্ত 
ইত্যাঁদ বর্তমানের এত গুরুত্বপূর্ণ রাজনোৌতিক প্রশ্নগাঁলর মূল্য এদের কাছে 
কতটুকু। এ'দের মন কোথায় রয়েছে এবং এপ্রা সাঁত্য সাঁত্য কি ভাবেন, একট 
কথায় তার পাঁরচয় পেয়ে গেলাম। হায়দরাবাদী মাহলা আক্ষেপ ক'রে দীর্ঘ*বাসের 
সঙ্গে বললেন_-'এ 'দল্লী সে দিল্লী নয়। সেই মোগল বাদশাহেরাই যখন আর নেই 
তখন এ দিল্লীর আর আছে কি?" 

ক্যালেডোনিয়া জাহাজ, বৃহস্পাতিবার, ৩রা জুন, ১৯৪৮ সাল : ভারতভীমকে 
পিছনে রেখে অনেকদূর চলে এসোছি। জাহাজের এক কক্ষে বসে আজ আমার 
দিনালপি লিখছি। 

বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বসে আছ জাহাজের এই স্ন্দর কক্ষে। কক্ষা্ট হলো 
একটি 'স্টেট-রুম'। জনৈক ভারতীয় মহারাজাও এই জাহাজে চলেছেন। খুবই রাগ 
করেছেন তান। মহারাজার ধারণা, জাহাজের এই স্টেট-রূম তাঁরই প্রাপ্য এবং তাঁর 
মতো একজন স্টেটাধপাঁতিকেই এই কক্ষাট দেওয়া উচিত ছিল। * 

আ্যাঙ্কর লাইনের বিশ হাজার টনী ক্যালেডোনয়া ভারত থেকে এই প্রথম 
ইংলপ্ড-যান্রার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড় 'দিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আট ঘাঁটকার 
সময় দল্লর গভনমেন্ট হাউসের ছায়া পার হয়ে রেল-স্টেশনে এসে ট্রেণ ধরোছ। 
দিল্লী থেকে বোম্বাই, আটশত মাইল পথ এবং ট্রেণে আসতে ছাঁব্বশ ঘণ্টা সময় 
লেগেছে । যাঁদও ট্রেণের একটি 'শতল' কক্ষে স্থান পেয়োছলুম, তবুও এই ছাব্ধিশ 
ঘণ্টার দ্রেণ-যান্রা ক্ষান্তিহীন মারাথন দৌড়ের মতো র্লেশকর মনে হয়েছে। এখন 
আমরা পাঁচজন দেশের মানুষ দেশের দিকে এগয়ে চলোছি। আম, ফে ও আমার 
স্্রণ এবং আমার দূশট বাচ্চা-বয়সের ছেলে ও মেয়ে। 

বোচ্বাই ছেড়োছি আজই 'বিকালে। বোম্বাইয়ে এসে প্রথমে এক-গাদা টোলগ্রাম 
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পাঠাবার দায়িত্বটি সেরে দিলাম। তার পরেই সান্তাক্কুজ 'বমান-ময়দানে গিয়ে 
মঙ্কটনের সঙ্গো দেখা করলাম। 

সস্ত্রীক মঙ্কটন লশ্ডন থেকেই বিশেষ একটি চার্টার-করা গীবমানে কিছুক্ষণ আগেই 
সান্তাক্লুজে এসে নেমেছেন। গিয়েই দেখলাম, সস্ত্রীক মঞ্কটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
রয়েছেন। ক্লোধের কারণ, পুঁলশ ও শুজ্ক-কমচারীর দল মঙ্কটনের 1জানিসপন্র তল্লাসী 
করতে চাইছেন। মগ্টনের বন্তব্য এই যে, তানি বিশেষ চার্টার-করা বিমানে ইংলন্ড 
থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছেন। বোম্বাইয়ে (সান্তাক্রুজে) তথা ভারতের কোন অংশেও 
[তনি প্রবেশ করতে যাচ্ছেন না। তাঁর বিমান শুধু সাময়িক বিশ্রামের জন্য সান্তাক্লুজ 
বিমান-ময়দানে নেমেছে। এই অবস্থায় তাঁর 1জানিসপন্র তল্লাসী করার আঁধকার 
বোম্বাইয়ের পাঁলশ অথবা শুজক-কর্মচারীর নেই। মঙ্কটন আশা করোছলেন যে, 
অন্যান্য দেশের নিয়মের মতো বোম্বাইয়েও শুধু তাঁর বিমানকে একবার পরীক্ষা ক'রে 
ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বোম্বাই কর্তৃপক্ষ এই সাধারণ রীতির ব্যাতিক্রম করছেন। 
মঙ্কটনের জনিসপন্র তল্লাসী করবার আঁধকার হলো লণ্ডন ও হায়দরাবাদের কর্তৃপক্ষের, 
অর্থাৎ যেখান থেকে তান আসছেন ও যেখানে যাচ্ছেন। 'মাঝপথে' ব্যান্তীবশেষের 
চার্টার-করা বিমানের জিনিসপন্র কোন দেশে সাধারণত তল্লাসী করা হয় না। 

জানি না, কেন বোম্বাইয়ের প্ীলশ ও শজ্ক-বিভাগ এই সাধারণ রশীতকে 
অগ্রাহ্য করার ভাবই দেখালেন। আম জানি, এভাবে তল্লাসী করবার 'আইনগত, 
আঁধকার তাঁদের আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য দিকেও একটু চিন্তা ক'রে দেখা 
কর্তব্য 'ছিল। কে এই মঙ্কটন, কেন তিনি হায়দরাবাদে যাচ্ছেন, এ সম্বন্ধে কোন 
চিন্তা বা বিবেচনার প্রমাণ পেলাম না সান্তাক্রুজের পুলশের আচরণে । তাঁরা 
অনুমানই করতে পারাছলেন না, মঙ্কটনকে দোর কারয়ে দিয়ে কত বড় রাজনোৌতিক 
গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁরা বাধা 'দিচ্ছেন। যাই হোক, শেষপর্য্তি 
আম আমার পাঁরচয় ব্যন্ত করলাম, যেটা আমি অনেকক্ষণ ধরে গোপনেই রেখোঁছলাম। 

গেল এবং আমার অনুরোধেও কাজ হলো। 
রুদ্ধ মঙ্কটন হায়দরাবাদ যাত্রা বন্ধ ক'রে দিয়ে এখান থেকেই লন্ডন 'ফিরে যাবার 

জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমার চেম্টাতে সমস্যার সমাধান 
হয়ে গেল। তল্লাসীর বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেলেন মঞ্কটন। 

হায়দরাবাদ-সমস্যা সম্বন্ধে আমার যা বন্তব্য ছিল, সবই মঙ্কটনকে জানালাম। 
মঞ্কটন হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে হায়দরাবাদ- 
সমস্যার সম্পর্ক কাজের দক 'দয়ে এতাঁদনে এবং এইখানে সমাপ্ত হলো। আঁমও 
এইবার মস্ত হলাম। আমার শেষ সরকারী কর্তব্যও এইখানে শেষ হলো। 

একটি টোলগ্রামে মাউণ্টব্যাটেনকেও এই আলোচনার রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম। 
মঙ্কটনের সঙ্গে প্রথম আলাপে বুঝলাম যে, তিনি সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে কোন 
আশা পোষণ করছেন না। তাঁর উৎসাহেরও অভাব লক্ষ্য করলাম। তাঁর হস্তক্ষেপে 
এখন সাত্য সাঁত্য কোন কাজ হতে পারে এবং তাঁর পরামর্শেই ঘটনার গাঁতি এখন 

_ ভালর 1দকে ঘুরে যেতে পারে, এটা তিনি অনুমান করতে পারছেন না। মঙ্টনের 
ধারণা, নিজামকে কোন প্রস্তাবে ও ব্যবস্থায় সম্মত করার সুযোগ এখন বস্তুত শূন্য 
হয়েই গিয়েছে । আম মগ্কটনকে জানয়োছি, বর্তমানে রাজনোতিক উত্তেজনা কি অবস্থায় 
পেশছেছে। এখন কালক্ষেপ করলেই সবচেয়ে বড় ভুল করা হবে, একথাও মঙ্কটনকে 
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স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। যাই হোক আলোচনার শেষে মগ্কটন তাঁর নৈরাশ্য অনেকখানি 
বর্জন করেছেন। প্রথমে তাঁর মধ্যে উৎসাহের যতটা অভাব দেখোছিলাম, ততটা এখন 
বোধ হয় আর নেই। অনেকখানি আশার ভাব নিয়েই তিনি রওনা হয়ে 'গিয়েছেন। 

মগ্কটন অবশ্য বলেছেন যে, খুব তাড়াতাঁড় তান ক; ক'রে উঠতে পারবেন না। 
নিজামকে বাঁঝয়ে পথে আনতে কিছুটা সময় লাগবে । কারণ, একবার বললে কোন 
কথারই অর্থ বুঝতে পারেন না নিজাম এবং কোন পরামর্শকেই একবারের বলাতে আমল 
[দিতে তান চান না। সুতরাং সময় চাই। মঙ্কটন বলেছেন, কোন একটা সিদ্ধান্তে 
নজামের আভমত স্পম্ট ক'রে আদায় করতে পারলেই তিনি তৎক্ষণাৎ 1দল্ল চলে যাবেন। 

গণভোটের কথাও মঞ্কটনকে জানয়োছ। মাউণ্টব্যাটেন এবং প্যাটেল, উভয়েই 
গণভোটের ব্যবস্থা সমর্থন করেন, একথাও জানয়োছ। এই প্রসঙ্গে মঞ্কটনের বন্তব' 
জানবার সুযোগ পেয়ে আমার দুশ্চিন্তার ভারও অনেকখানি কমে গিয়েছে । মঙ্কটন 
বললেন, তিনিও লন্ডনে থাকতেই সমস্যার সমাধানের উপায় চিন্তা করতে গিয়ে এই 
[সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছেন যে, গণভোটের ব্যবস্থাই সমাধানের পথ। লায়েক আলির 
বদলে অন্য কোন ব্যান্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করার প্রস্তাবে নিজাম সুস্পম্ট 
ও রূঢ় 'না' জানিয়ে দিয়েছেন, এই কথা শুনে মঙ্কটন বলেছেন যে, সম্ভবত প্রস্তাবের 
মধ্যে অথবা প্রস্তাব উত্থাপনের রীতির মধ্যেই কোন ন্ট হয়েছে। সম্ভবত যথোঁচত 
শোভন ও সুষ্ঠুভাবে এ প্রস্তাব নিজামের কাছে উপস্থাঁপত করা হয়ান। 

মঙ্কটন বলে গেলেন যে, তিনি তাঁর নিজের ব্যাম্ধ ও ীববেচনা অনুযায়ী পদ্ধাততে 
সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করবেন। তাঁর মতে, লায়েক আলর বদলে এখন 
জইন ইয়ার জঞ্গকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে বসাতে পারলে কাজ হবে এবং জইন ছাড়া এ 
কাজে সাহায্য করার মতো দ্বিতীয় কোন যোগ্য ব্যান্ত আর নেই। 

সান্তাক্ুজে শুজ্ক-কর্মচারীদের আচরণে কটা 1বড়াম্বত হলেও মঙ্কটনের সঙ্গে 
আমার আলোচনার দায়িত্ব ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পেরোছ। রাজনশীতির ক্ষেত্রে একট 
বিষয়ের সার্থকতা আরও ভাল ক'রে উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছি। ঠিক সময়ে 
ঠিক স্থানে উপাঁস্থত থাকতে পারলে রাজনীতিক ঘটনার পাঁরণাম ঠিক দিকে ঘ্ারিয়ে 
দতে পারা যায়। মঙ্কটনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তান বললেন, লন্ডন থেকে 
সোজা হায়দরাবাদে না গিয়ে প্রথমেই দিল্লীতে যাওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হতো না। 
কিন্তু দিল্লশীতে না-যাবার কারণে সমস্যা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও তাঁর অজ্ঞাত 
থাকায় তিনি যে অসুবিধায় পড়তেন, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে সে 
অসুবিধা থেকে তান মুস্ত হয়েছেন। আমার কাছ থেকে ভারত সরকারের বন্তব্য য্যাস্ত 
ও মনোভাবের 'রপোর্ট পেয়ে 'তাঁন খুবই লাভবান হয়েছেন। 

বোম্বাইয়ের বৈকালের আলোক ম্লান হবার আগেই জাহাজে উঠোছ। জাহাজে 
উঠেই বুঝলাম, মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা শ.ন্যতায় 
বেদনাতুর হয়ে উঠল সারা মন। প্রবল এক কর্মের জগৎ থেকে হঠাৎ যেন 'ছন্ন 
হয়ে এক সংপ্রচুর আলস্যের জগতে এসে পড়োছি। 

ক্যালেডোনিয়ার কোলে বসে স্বদেশভমর উপকূলের দিকে রুমেই এঁগয়ে 
চলেছি। এখনো ভারতভূমিকে দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আরব সমযুদ্রের 
জলে ক্যালেডোনিয়া মনের সুখে সাঁতার দিয়ে চলেছে । 'পছনে দূর বোম্বাইয়ের 
সন্ধ্যায় দূরের তারকার মতো মিট মিট ক'রে জবলছে শত শত দীপ। বোম্বাইয়ের 
এই নিষ্প্রভ দীপের রেখা ক্রমেই আরও দূরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সবই শাল্ত। 



বিদায় পর্ব ৩৫৪৭ 

কিন্তু জাহাজের কর্তৃপক্ষ সতর্ক ক'রে দিয়ে গেলেন, এক প্রচণ্ড ঝঞ্চা এশয়ে 
'আসছে। জল ও আকাশের এই শান্ত ভাব দেখেও এখন ধারণা করতে হচ্ছে, আসন্ন 
ঝড়ের হাত থেকে পাঁরন্রাণ নেই। 

লপ্ডন, বুধবার, ২৩শে জুন, ১৯৪৮ সাল : বিশাট দন সমুদ্রে কাটিয়ে 'দয়ে 
গত কাল আমরা 'লিভারপুলে এসে পেশছেছি। সমুদ্রপথে সাঁত্য সাঁত্যই ঝড় দেখা 
[দয়েছিল। বোম্বাই থেকে প্রায় দেড় শত মাইল দূরে প্রথম দেখা হলো এই ঝড়ের সঙ্গে । 
'এডেন পযন্ত প্রায় সমস্তটা পথই আমাদের জাহাজ ঝড়ের কশাঘাত সহ্য ক'রে এসেছে । 

ঠিক সময়মতো ইংলণ্ডে পেৌশছোছি। ভারত থেকে সমুদ্রপথে আমাদের ইংলন্ডে 
পেশছতে লেগেছে বিশাঁট দিন, ওঁদকে মাউশ্টব্যাটেন সপাঁরবারে এবং সদলে ভারত 
থেকে যান্লা করে আকাশপথে আটচাল্পশ ঘণ্টার মধ্যেই ইংলন্ডে পেশছে গিয়েছেন। 
'মাউন্টব্যাটেনের বিমান নর্থহল্টে নামবার আগেই আম তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য 
1বমানক্ষেত্রে উপাস্থত হতে পেরেছি। 

নর্থহল্টের 'বিমান-ময়দানে উপাঁস্থত ছিলেন ডিউক অব এঁডনবরা এবং প্রধান 
মন্ত্রী এটাল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন মাউশ্টব্যাটেন, জনৈক 'ব্রাটশ গভর্নর- 
জেনারেল ভারতে তাঁর কার্যকালের সমাপ্তির পর দেশে ফিরে এসেছেন। এই 
তো ঘটনা । কিন্তু এই ঘটনাকেই যে আন.জ্ঠাঁনক অভ্যর্থনার দ্বারা সম্মানিত করা 
হচ্ছে, তার আভনবত্ব বিশেষভাবেই চোখে পড়ে । একথা আম কখনো শুনিনি যে, 
'একজন ভাইসরয় অথবা গভর্নর-জেনারেলকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের 'দনে অভ্যর্থনা 
জানাবার জন্য একজন রাজকণীয় ডিউক এবং এক প্রধান মল্লী কোনাদন সশরণরে 
বিমান-ময়দানে অথবা জাহাজঘা্টায় উপ্পাস্থত হয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন ছাড়া কোন 
গাভর্নর-জেনারেলের এ সম্মান লাভের সৌভাগ্য হয়ান। নর্থহল্টের গবমান-ময়দানে 
অন্যান্য মল্তীরাও উপাঁস্থত ছিলেন। তা ছাড়া, উচ্চপদের রাজকর্মচারীর দলও 
ছিলেন। বি বি সি-র, সংবাদপত্রের এবং সংবাদ-চন্র প্রাতন্ঠানের বহন প্রাতানাধ 
উপস্থিত ছিলেন। ফটোগ্রাফারদের ভিড়ের কথা বলাই বাহুল্য । ভারতীয় ক্লুজার 
“দল” এখন পোর্টসমাউথে বিশ্রাম করছে, কিন্তু পদল্লশীর এক শত জন নৌ-সোনক 
গার্ড-অব-অনার প্রদর্শনের জন্য যথাসময়ে নর্থহল্টে এসে দাঁড়য়োছলেন। 

এর মধ্যে এটালর উপাঁস্থাতই আমার সবচেয়ে বোৌশ শোভন বলে মনে হয়েছে। 
ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা এটলিরই এক অসাধারণ সুকীর্ত বলে মনে করা 
যেতে পারে। এ ঘটনা তাঁরই প্রধান, মাল্লত্বে পারচাঁলত ইংলন্ডের এক এতিহাঁসিক 
নীতি ও সিদ্ধান্তের ফল। এই নশীতর উদ্ভাবনে, রচনায় ও সফলকরণে প্রথম 
থেকে শেষপযন্তি প্রধান মল্ল্রী এটাঁলই বিশেষ দায়িত্বের ভার বহন করেছেন। কোনই 
সন্দেহ নেই যে, যেমন মার্ল ও মিশ্টোর নাম এবং মন্টেগ্"ও চেমৃস্ফোর্ডের নাম 
ইতিহাসে পরস্পরের স্গে যাস্ত হয়ে আছে, তেমনি এটাল ও মাউণ্টব্যাটেনের নাম 
'ভাবষ্যতের ইতিহাসে একই কাঁতিত্বের পাঁরচয়-সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুস্ত হয়ে থাকবে। 

নর্থহন্টের মাঁটতে নেমে এল মাউন্টব্যাটেনের বিমান। আনজ্ডানিক সম্বর্ধনার 
“পর মাউণ্টব্যাটেন বিমানক্ষেত্রের আঁফসগৃহের এক কক্ষে চা-পানের জন্য প্রবেশ 
করলেন। আমরাও সকলেই এই চায়ের আসরে এসে ঠাঁই নিলাম। কিছুক্ষণ পরেই 
শুনতে পেলাম, এটালর সঙ্গে হায়দরাবাদ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করছেন মাউণ্ট- 
ব্যাটেন। তার পরেই আমাকে কাছে ডাকলেন মাউশ্টব্যাটেন এবং হায়দরাবাদ সম্বন্ধ 
'আমার ব্যান্তগত ধারণা ও আঁভজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে এটাঁলকে শ্বানয়ে 
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দেবার জন্য আমাকে বললেন। হায়দরাবাদে গিয়ে এবং নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও; 
আলোচনা ক'রে আমার ক ধারণা হয়েছে, সেই সম্বন্ধেই কছু শুনতে চান এটাল। 

সংক্ষেপেই বললাম এবং এটলিও খুব মনোযোগ 'দয়ে শনলেন। এর পর মন্তব্য 
করলেন এটাল-_“আমার মনে এখন আর কোনই সন্দেহ নেই যে, মানৃষের পক্ষে যতটা 
করা সাধ্য, নিজামের সঞ্জো একটা সম্মানজনক মীমাংসার জন্য তার সবই করা হয়েছে।” 

এটালির মতে, এবিষয়ে আমাদের কর্তব্য আমরা করোছ। কর্তব্য পালনে কোন রুটিও 
কারান । সৃতরাং হায়দরাবাদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের পক্ষে মনের ভিতরে কোন আক্ষেপ 
পুষে রাখবার কারণ নেই। সঞ্গতভাবে ও ন্যায়োচত পন্থায় যা করা সম্ভবপর, তা করা 
হয়েছে। সুতরাং আমরা এখন গ্লানিম্্ত মন নিয়েই যে যার ঘরে ফিরে যেতে পারি। 

মাউণ্টব্যাটেন এসে জানিয়েছেন, হায়দরাবাদের সঙ্গে মীমাংসার সব চেষ্টা বার্থ 
হয়েছে। কিন্তু কেন ব্যর্থ হলো এবং ভাবে ব্যর্থ হলো, তার বিশদ বিবরণ 
এখনো আম শ্ানীন, জানও না। ভারত থেকে আসবার পথে জাহাজের রোডিও 
থেকে মাঝে মাঝে এই সংবাদটুকু মাত্র শুনবার সুযোগ পেয়েছি যে, ভারত-হায়দরাবাদ 
বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। 

মাউণ্টব্যাটেনের গত পনর মাসের সবক্ষণের কাজের সঙ্গী আমরা আজ তাঁর 
কাছ থেকে বিদায় নেব। মাউণ্টব্যাটেনের 'স্টাফ', তাঁর এই অন্তরঙ্গ কর্মসহচরের 
দল আজ শেষবারের মতো তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে চলে যাবেন, এটা ভাবতেও অদ্ভূত 
লাগছে । অতি বৃহৎ এক ঘটনার কেন্দ্রস্থল থেকে অস্বাভাঁবক কর্মপ্রাবল্যের মধ্যে 
দিনের পর দিন আতিবাহত করার পর যাঁদ হঠাৎ আবার স্বাভাঁবক শান্ত কর্ম- 
ধারার মধ্যে ফিরে আসতে হয়, তবে এই স্বাভাবকতাকেই অস্বাভাবিক বলে মনে না 
হয়ে পারে না। এমন অবস্থার সঙ্গে মনের অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করাও দুর্হ। 

আজকের এই গ্রীজ্মের শান্তকোমল সন্ধ্যায় আমাদের প্রায় সকলেই “ছুটি নিয়ে 
ঘরে ফিরে যাব। ফিরে আসবার পরেও আমাদের এতাঁদনের অভ্যাসের দোষে একটা 
অস্দাবধায় ব্রত হতে হবে। মাত্রাছাড়া কাজের ভিড় থেকে সরে এসে এখন আবার 
রুটিনমাফিক প্রাত্যাহক কাজের রীতি গ্রহণ করতে হবে। অভ্যাসে বাধবে বোক। 
হয়তো সে রীতি নতুন ক'রেই শিখতে হবে। 

লণ্ডন, সোমবার, ২৮শে জন, ১৯৪৮ সাল : লর্ডসের টেস্ট ম্যাচে ব্র্যাডম্যানের 
খেলার আকর্ষণে এবং জয়-পরাজয়ের দুশ্চিন্তায় এই কশদনের সময় অনেকখাঁন 
নম্ট হয়ে গেলেও তার মধ্যে ভারতে মাউন্টব্যাটেনের শেষ তিন সপ্তাহের নাটক*য় 
ঘটনাবলীর কিছ কিছ; বিবরণ সংগ্রহ করোছ। জাহাজের রোডও থেকে সামান্যই 
তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। হায়দরাবাদ সমস্যার মশমাংসার চেম্টা ব্যর্থ হয়েছে, 
এই ঘটনার যংসামান্য বিবরণ রেডিওতে ঘোঁষত হয়োছিল। ভারতে মাউন্টব্যাটেনের 
শেষ বেতার ভাষণের একটা সধাক্ষপ্ত রিপোর্টও জাহাজের রোডও থেকে পেয়োছিলাম। 
তা ছাড়া, মাউণ্টব্যাটেনের বিদায় অনুষ্ঠানের ছু বিবরণ শুনতে পেয়োছলাম এবং 
তাতেই বুঝতে পেরোছি যে, 'দল্লীতে মাউন্টব্যাটেন-বদায়ের দিনে ১৫&ই আগস্টের 
মতোই শত শত ব্যাকুল হৃদয়ের এক বিরাট প্রীতির উৎসব দেখা 'দিয়োছিল। ১৫ই 
আগস্টে অন্যাষ্ঠত 'দল্লীর সেই আগ্রহ ও আন্তারকতার উৎসবের তুলনায় মাউন্টব্যাটেনের 
এই বিদায়-অনুষ্ঠানের দৃশ্য এক দিক ?দয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পনরই আগস্ট 
ছিল ভারতীয় জাঁতর স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎসব, আর এই অনুষ্ঠান হলো সম্পূর্ণ 
ব্যান্তগতভাবে মাউণ্টব্যাটেনের প্রাত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুষ্ঠান। 



বিদায় পর্ব ৩৫৯ 

রোনি এবং ভের্ননের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা ক'রে শেষ তিন সপ্তাহের 
বিবরণ সংগ্রহ করোছি। তাছাড়া মাউশ্টব্যাটেনের কাছ থেকে দুবার সাক্ষাতে 
আলোচনা করে আরও তথ্য জানবার সুযোগ পেয়েছি। এই ভাবে সংগৃহীত আমার 
তথ্যগ্ীলকে সাজিয়ে শেষ তন সপ্তাহের ঘটনাবলীর একটা পূর্ণ পাঁরচয় দাঁড় 
করাতে পেরোছি। আম ভারত থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার পর সেখানে ঘটনার 
ধারা ভাবে কোনৃঁদকে চলে গিয়েছে এবং কোন্ পযন্ত এসেছে, তার পাঁরচয় 
এখন আমি সংক্ষেপে দিতে পাঁর। 

তন দিন হায়দরাবাদে থেকে মঙ্কটন লায়েক আঁলকে সঙ্গে করে "দিল্লীতে 
এলেন। কয়েকাঁদন ধরে ভারত সরকারের সঙ্গে মঙ্কটনের আলোচনাও হলো। 
সমস্ত আলোচনার ব্যাপারটাই বাদ-প্রাতবাদে ও তর্কে বিক্ষুব্ধ হয়ে উল এবং বোঝা 
গেল যে, এ আলোচনা ব্যর্থ হয়ে মীমাংসাহণন অবস্থাতেই শেষ হয়ে যাবে। নেহরুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন লায়েক আল, কিন্তু নেহরু এ প্রস্তাব সোজাস্াঁজ 
প্রত্যাখ্যান করলেন। লায়েক আঁলর সঙ্গে কথা বলতেই রাঁজ হলেন না নেহরু । 
মঙ্কটনও এই ভয় দেখালেন যে, এরকম ব্যাপার হলে তানও আর কোন আলোচনার 
ব্যাপারে থাকবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার জন্যই প্রস্তুত হলেন 
মঙ্কটন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনই চেষ্টা ক'রে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যাপারকে 
সম্পূর্ণ ভাঙ্গন থেকে সোঁদন রক্ষা করলেন। নেহরুকে টৌলফোন ক'রে মাউশ্টব্যাটেন 
বললেন যে, তাঁর মনে এখনো যথেন্ট আশা ও বিশ্বাস আছে যে, সন্তোষজনকভাবে 
একটা মশমাংসা এখনো হতে পারে। মাউন্টব্যাটেন এইভাবে তাঁর একটা 1বশবাস ও 
আশার কথা বললেন বটে, কিন্তু টোলফোন করার সময়ও তান জানতেন না যে, 
িভাবে অথবা কোথায় গিয়ে চেস্টা করলে সন্তোষজনক মঈমাংসার সূত্র পাওয়া যেতে 
পারে। যাই হোক, নেহরূকে টেলিফোন ক'রে মাউন্টব্যাটেন অন্তত তখনকার মতো 
তরী ভাঁসয়ে রাখলেন, তখানি ডুবে যেতে দিলেন না। 

৮ই জুন তাঁরখে নেহরু এক বন্তৃতা দিলেন। হায়দরাবাদ সমস্যা সম্পর্কে 
যেসব প্রশ্ন জনসাধারণের মন আন্দোলিত করছে, এই বন্তৃতায় সেই সব প্রশ্নের উল্লেখ 
করলেন নেহরু । প্রশ্নের উত্তরও তিনি এই বন্তৃতায় উল্লেখ করলেন। ভারত 
সরকার কেন এখনো হায়দরাবাদে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছেন না, এই প্রশ্ন তুলে 

বললেন, অস্নবলে কোন সমস্যার সমাধান করতে গেলে সমস্যার সমাধান যতটা হয়, 
তার চেয়ে বেশি ক'রে সৃন্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। নেহরুর এই বন্তৃতার ফল 
ভালই হলো। ঝড় শান্ত হলো। মঙ্কটনও শান্ত হলেন। আর একবার ভাল ক'রে 
চেষ্টা করার সুযোগ পেলেন মাউশ্টব্যাটেন। 

মঙ্কটন স্বীকার করলেন যে, ভাবব্যতে হায়দরাবাদে গণভোট গৃহীত হবে, মান 
এই প্রস্তাবের দ্বারা অবশ্যই বর্তমানের অশান্তিকর অবস্থা ও 'িরোধের সমাপ্তি 
ঘটান সম্ভবপর হবে না। এ প্রস্তাব ছাড়া আরও কিছ করা দরকার। ওাঁদকে 
মুসৌরণ থেকে রোগশয্যায় শায়িত প্যাটেল স্পম্ট ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, হায়দরাবাদকে 
এখন দ্বিধাহীনভাবে এবং কোন সর্তের দাবী না ক'রে রাষ্টরভু্তি স্বীকার ক'রে নিতে 
হবে। এ ছাড়া সমাধানের অন্য কোন পথ আর নেই। 

মুসৌরণী থেকে প্যাটেল জানিয়েছেন যে, ভারত গভনমেশ্ট আর কোন ফরমূলা বা 
নিম্পাত্তর সূত্র উদ্ভাবন করতে পারবেন না। ভারতের পক্ষ থেকে নতুন ক'রে আর 



৩৬০ ভারতে মাউণ্টব্যাটেন 

কোন প্রস্তাব উত্থাপন করাও এখন আর সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে ভারতের যা 
করবার ছিল তার সবই করা হয়ে গিয়েছে। হায়দরাবাদের মনে যাঁদ নিম্পাত্ত করবার 
ইচ্ছা থাকে, তবে এখন হায়দরাবাদকেই বলতে হবে_কভাবে নিম্পান্ত হতে পারে। 
এখন নতুন ফরমূলা তথা নিষ্পান্তর সূত্র উদ্ভাবন ও উত্থাপন করার দায়িত্ব হলো 
হায়দরাবাদের, ভারতের নয়। 

প্যাটেলের এই আঁভমত সমর্থন করলেন মঙ্কটন। [তানি স্বীকার করলেন, এখন 
হায়দরাবাদের কাছ থেকেই 'নিষ্পাত্তর পদ্ধাত সম্বন্ধে ফরমূলা ও প্রস্তাব আসা উচিত। 

স্বয়ং মগ্কটনই নিষ্পান্তর সূত্র রচনা করলেন। সবশদ্ধ দুগট দাঁলল তৈরি 
করলেন মণ্কটন। একটি হলো, নিজামের এক ফারমানের খসড়া। এই ফারমানে 
নিজাম ঘোষণা করবেন যে, তান হায়দরাবাদে জনসাধারণের প্রাতনিধিত্বসম্পন্ন দায়ত্ব- 
শীল গভনমেন্ট স্থাপন করবেন, ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকেই গণপারষদ গঠন ক'রে 
ফেলবেন, এবং আঁবলম্বে বর্তমান গভরননমেন্টকে পুনর্গঠিত করবেন। 

দ্বিতীয় দালিলটা সাত্য সাত্য নতুন ক'রে রচিত কোন দালল নয়। ভি পি 
মেননের রচিত নতুন খসড়া-চুক্তির প্রথম অংশটা পুরোপুরি গ্রহণ করলেন মঙ্কটন, 
যার মধ্যে প্রস্তাবিত ভারত-হায়দরাবাদ সম্পকের মূল বিষয়গ্াল বার্ণত হয়েছে। 

মণ্কটন তো দলিল রচনা করলেন। হায়দরাবাদের পক্ষ থেকে এইভাবে নিম্পাত্তর 
একটা সূত্র উপস্থাপিত করলেন, কিন্তু লায়েক আল যা বললেন, তাতে বোঝা গেল 
যে তিনি আবার নতুন ক'রে কালক্ষেপ করার খেলা খেলতে চাইছেন। লায়েক আল 
বললেন, তাঁকে অবশ্যই একবার হায়দরাবাদে গিয়ে নিজামের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা 
করতে হবে। 

৯ই জুন তাঁরখে দিল্লীতে এই সংবাদ রটে গেল যে, পাকিস্থানের এক 
প্রাতনাঁধ হায়দরাবাদে এসেছেন। লায়েক আল শপথ ক'রে বললেন যে, এ সংবাদের 
মূলে কোন সত্যতা নেই। যাই হোক, মনে বহ্ সন্দেহ ও উদ্বেগ সত্বেও দিল্লী এবারও 
লায়েক আলিকে কোন বাধা দিল না। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার সম্মত হলেন, এবং 
ঠিক হলো যে লায়েক আলি এ বিষয়ে নিজামের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ফিরে আসবেন। 
মঙ্কটন রইলেন দিল্লীতে, এবং লায়েক আল চলে গেলেন হায়দরাবাদে । 

১২ই জুন তারিখে নিজামের উপদেন্টা মঙ্কটন জানালেন যে, তাঁর রাঁচিত নতুন 
খসড়া-প্রস্তাবে উল্লিখিত সকল বিষয়ই নিজাম এবং নিজামের কাউন্সিল অনুমোদন 
করেছেন, মাত্র দুটি বিষয় ছাড়া। হায়দরাবাদ রাজ্যে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ভারত 
গভর্নমেন্টের ক্ষমতা এবং প্রস্তাবিত গণপাঁরষদে সদস্যদের সাম্প্রদায়ক সংখ্যানুপাত 
সম্বন্ধে মঞ্কটনের প্রস্তাবে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে একমত 
হতে পারেননি নিজাম এবং তাঁর কাীন্সল। এই দুই বিষয়ে প্রস্তাবের বন্তব্যে 
কিছুটা পাঁরবর্তন করেছেন নিজাম। 

নিজামের এই আপাত্তর সংবাদ পাওয়া মান মাউণ্টব্যাটেন, মঙ্কটন ও নেহরু এক 
বৈঠকে মিলিত হয়ে আলোচনা করলেন। আর একাঁট আলোচনার বৈঠক হয়ে গেল 
মূসৌরাতে। মাউপ্টব্যাটেন এবং মন্ত্রিসভার আধকাংশ সদস্য মুসৌরীতে গিয়ে 
প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করলেন। 

প্রস্তাবে যে পাঁরবর্তন করেছেন নিজাম, সেটা মেনে নেবারই 'সিম্ধান্ত গৃহীত 
হলো। কিন্তু দুই বৈঠকেই সকলে এ বিষয়ে একমত হলেন যে, নিজামকেও তাঁর 
বন্তব্যের একাঁট বিষয় সংশোধন করতে হবে। গণপাঁরষদে দুই সম্প্রদায়ের সমান- 
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সংখ্যক সদস্য থাকবে, এভাবে সুস্পম্ট কোন উল্লেখ এই প্রস্তাবে রাখতে পারবেন 
না নিজাম। এই উল্লেখ বাদ দিতে হবে, এবং তার পাঁরবর্তে ফারমানে এই কট 
কথা যোগ ক'রে দিতে হবে যে, হায়দরাবাদের 'সকল বাঁশস্ট রাজনোতক দলের 
নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে' গণপাঁরষদ গঠন করা হবে। 

১৩ই জুন তাঁরখে মঙ্কটন খুব জোর 'দয়ে এই অনুরোধ জানয়ে লায়েক 
আঁলকে পন্র দিলেন যে, এইবার নিজামের কাছ থেকে যথার্থ প্রাতভূ-ক্ষমতা 'নয়েই 
1তাঁন যেন দল্লীতে আসেন, যাতে 'দল্লীতে গৃহীত যে কোন 'সদ্ধান্তে বা প্রস্তাবে 
[তাঁন নিজামের হয়েই চূড়ান্ত হাঁ বা না জানাতে পারেন। 

দল্লীতে ফিরে এলেন লায়েক আল। কিন্তু নিজামের কাছ থেকে প্রাতভূ-ক্ষমতা 
ানয়ে তান আসেনান। স্বয়ং নিজাম এবং নিজামের কাউীল্সিল, উভয়েই লায়েক 
আলিকে এরকম পূর্ণ ক্ষমতা দিতে রাঁজ হনাঁন। যেমন বরাবর দেখা গিয়েছে, তেমনি 
এবারও লায়েক আল হায়দরাবাদের মাত্র একজন আলোচনাকারণ প্রাতানাধ 'হসাবে 
দিল্লীতে উপাঁস্থত হলেন। কোন প্রস্তাবে মাত্র সমর্থন বা আপাত্ত জানাবার মনোভাব 
প্রকাশের জন্য মামুলী ক্ষমতা ছাড়া আর কোন ক্ষমতা নিয়ে তিনি আসেনাঁন। 

১৪ই জুন তারিখে লায়েক আলিই হঠাং চীন্তর খসড়া-প্রস্তাবের চারটি নতুন 
সংশোধন দাবী ক'রে বসলেন। প্রথম, ভারত গভর্নমেন্ট হায়দরাবাদ গভর্নমেন্টকে 
রাজ্যের অভ্যন্তরে সেই ধরনেরই আইন প্রবর্তনে মাত্র অনুরোধ করতে পারবেন, যে 
ধরনের আইন ভারতের অন্যান্য অংশে প্রবার্তত করা হয়েছে বা করা হবে। 'বিশেষ- 
ভাবে এবং একমান্র হায়দরাবাদের জন্যই কোন আইন প্রবর্তনে হায়দরাবাদকে অনুরোধ 
করতে পারবেন না ভারত গভর্নমেন্ট। দ্বিতীয়, হায়দরাবাদ আট সহম্র অআঁরেগুলার 

না। তৃতীয়, রাজাকর দলকে হঠাৎ এবং একেবারেই ভেঙ্গে দেওয়া উচিত হবে না। 
ক্রমে ক্মে এবং দফায় দফায় রাজাকর দলকে ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। চতুর্থ, 
যে 'জরুরী অবস্থায় ভারত গভনমেন্ট হায়দরাবাদের অভ্যন্তরে ভারতীয় সৈন্য 
রাখতে পারবেন, সেই 'জররী অবস্থা বলতে ি অবস্থা বোঝায় 2 এ বিষয়ে সুস্পম্ট 
ও 'বশদ উল্লেখ প্রয়োজন। ভারত শাসন আইনের নীতি ও নির্দেশের প্রাত লক্ষ্য 
রেখে এই 'জরুরী অবস্থা'র সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে হবে। 

আশা ছেড়ে দিলেন মাউন্টব্যাটেন। লায়েক আঁলর প্রস্তাবিত এই চারাঁট নতুন 
ও আঁতারন্ত দাবী ভারত গভনমেন্ট কখনই স্বীকার করতে রাঁজ হবেন না। কিন্তু 
অত্যন্ত 'বাস্মত হলেন মাউন্টব্যাটেন এবং খুশিও হলেন, লায়েক আলির প্রস্তাবিত 
এই আঁতারন্ত চারাট দাবীও মেনে নিতে আপাত্ত করলেন না নেহরু। নেহরু 
বললেন যে, তিনি এই দাবীও মেনে নিতে রাঁজ হতে পারেন। 

১৫ই জুন তারিখে হায়দরাবাদ ডোলগেশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মাউন্ট- 
ব্যাটেন এবং অভাবত সফলতার কথা জ্ঞাপন করলেন। লায়েক আলি তৎক্ষণাৎ 
'দ্ুটি নতুন দাবী উত্থাপন করলেন। লায়েক আল বললেন, প্রস্তাবে আরও দুটি 
বিষয়ে সস্পন্ট উল্লেখ চাই। রাজ্যের অর্থনীতি এবং রাজস্বের আয়ব্যয় সংক্রান্ত 
সকল নীতি সম্বন্ধে হায়দরাবাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। 

আবার রাজি হলেন ভারত গভনমেপ্ট, লায়েক আলির এই দুইটি দাবীও মেনে 
নিতে আপান্ত করলেন না। ভারত গভরননমেন্টের পক্ষ থেকে শুধু এই প্রস্তাব করা 
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হলো যে, চুন্ত-প্রস্তাবে এ বিষয়ে কোন নির্দেশ বা ঘোষণার উল্লেখ না রেখে, আনষাঁজ্গক 

এক সম্মতিপত্রে হায়দরাবাদের এই দাবীর স্বীকৃতি ডীল্লাখত হতে পারে। 
মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে কথাপ্রসঙ্গে এ তথ্যও জানতে পেরোছ যে, নেহরু 

আরও উদার প্রাতশ্রুতি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নেহরু এ পযন্ত 
বলোছিলেন যে, হায়দরাবাদের অর্থনৌতিক উন্নয়নের জন্য অবলম্বিত সকল উদ্যোগে 
হায়দরাবাদকে সাবিধার আঁধকার 'দতে রাজ আছেন ভারত গভর্নমেন্ট, এবং সেই 
সব 'সাবধা'ওর কথা এই আনুষাঁঙ্গক সম্মাতিপন্রে উল্লেখও করা হবে। 

লায়েক আলি বোধ হয় নেহরুর এই প্রাতশ্রাতর অর্থ উপলাব্ধি করতে পারলেন 
না। সায়েক আবি সত্য তাই দার করবেন যে, এ সব প্রতি উল 
দেওয়াই ভাল এবং বাদ দিতে হবে। 

প্রীতবাদ করলেন মঙ্কটন। লায়েক আঁলর প্রস্তাবে আপ্পাস্ত কারে মঙ্কটন 
বললেন যে, ভারত গভর্নমেণ্টের এই সাহায্যের প্রতিশ্রাতি উপেক্ষা করলে হায়দরা- 
বাদের পক্ষে চরম বুদ্ধহীনতারই পাঁরচয় দেওয়া হবে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, 
নেহরুর এই প্রস্তাব বস্তুত হায়দরাবাদের প্রীত বশেষ উদারতা ও সৌহার্দ্যের 
প্রস্তাব। ভারত গভননমেন্ট এই ধরনের প্রাতশ্রুতি মাত্র সেই সব দেশীয় রাজ্যকেই 
দয়েছেন যারা রাস্ট্রভুন্তর চুন্তপত্রে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের 
মতো 'রাষ্ট্রভূত্ত' না হয়েও হায়দরাবাদ রাজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে ভারত 
সরকারের কাছ থেকে স্মাবধা ও সহযোগতা লাভের প্রীতশ্রটাত পেয়ে যাচ্ছেন। 
নেহরুর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে লাভবান হবে না হায়দরাবাদ । 

মঙ্কন্তীন এবং মাউন্টব্যাটেন, উভয়েই এইভাবে য্যান্ত দিয়ে বোঝাবার পর লায়েক 
আলি মত পাঁরবর্তন করলেন। আনষাঁঞ্গক সম্মতিপত্রে ভারত গভনমেণ্টের 
সহযোগিতার প্রাতিশ্রাতি উল্লেখ না করবার জন্য তিনি যে অনুরোধ করেছিলেন, 
এইবার সে অনুরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন। মাউন্টব্যাটেনের মতে, এ ঘটনা নতুন 
কোন বিরোধের সূত্রপাত না ক'রে তখনই একরকম মিটে গেল সত্য, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে সেই বাস্তব সত্যটিও আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল যে, লায়েক আলি তখনো 
কতখানি একরোখা মনোভাব নিয়ে সর্বপ্রকার আপোষের পথ এাঁড়য়ে যাবার চেষ্টা 
করছিলেন। এত আলোচনার পর এবং বশেষ বিশেষ সংশোধনের পর খসড়া- 
প্রস্তাব শেষপর্যন্তি যা দাঁড়াল, তাই নিয়ে হায়দরাবাদ রওনা হয়ে গেলেন লায়েক 
আি। মগ্কটনও লায়েক আলিকে এই বিশেষ অনুরোধ করতে ভুললেন না যে, 
এইবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সঙ্গে নিয়েই তান যেন ফিরে আসেন। আবার নতুন 
ক'রে কোন সংশোধন বা রদবদলের দাবী যেন না উত্থাঁপত হয়। এই প্রস্তাব হয় 
সম্পূর্ণভাবে স্বীকার, নয় সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, স্বীকৃতি ও 
অস্বীকীতির মাঝামাঁঝ অবস্থায় আর ঝুলিয়ে রাখা চলবে না। 

লায়েক আলি রওনা হয়ে যাবার পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেন 
হায়দরাবাদ থেকে উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু কোন উত্তর এল না। রান্র 
ন'টা চল্লিশ মানটের সময় নিজামের কাছ থেকে টৌলগ্রাম এল, তিনি এখনো 
চূড়ান্তভাবে কছ বলতে পারছেন না। নিজাম জানালেন, কাীন্সিলের সঙ্জো 
পরামর্শ না করা পযন্ত চূড়ান্ত বন্তব্য জ্ঞাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। 

নিজাম তাঁর কাীন্সল তথা শাসনপাঁরষদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, এর অর্থ 
এই দাঁড়ায় যে, উত্তর দিতে 'নিজামের আর একটা 'দিন সময় লাগবে এবং ততক্ষণ 
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দল্লীকে শুধু প্রতীক্ষায় চুপ ক'রে বসে থাকতে হবে। যাই হোক, এই প্রতীক্ষা এবং 
বিলম্বও সহ্য করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ,করলেন' দিল্লী । 

১৬ই জুন তাঁরখের বৈকালে মাউণ্টব্যাটেন এবং মঙ্কটন উভয়কেই হায়দরাবাদ 
থেকে জানানো হলো যে, নিজামের কাউীন্সল এই খসড়া-প্রস্তাব অনুমোদন করেননি 
এবং এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যই কাীন্সল 'নিজামকে পরামর্শ 'দিয়েছেন। 
প্রত্যাখ্যানের চারটি নতুন যান্ত দোখয়েছেন কাউন্সিল। 

শুধু মাউন্টব্যাটেন নয়, মণ্কটনও এই চারটি নতুন য্ন্তির স্বরূপ দেখে বাস্মিত 
হলেন। অত্যন্ত অসঙ্গত এবং বস্তুত হাস্যকর চারটি যান্ত। মাউণ্টব্যাটেন এত 
শাবচাঁলিত হলেন যে, তান মঙ্কটনকে তৎক্ষণাৎ সেই রাীত্রতেই হায়দরাবাদ চলে যাবার 
অনুরোধ করলেন। হায়দরাবাদে গয়ে একেবারে নজামের কাছে উপাঁস্থত হয়ে 
মাউন্টব্যাটেনের সব বন্তব্য মঙ্ক়টনই বলবেন। নিজাম কোন প্রশ্ন উত্থাপন করলে 
মঙ্কটনই মাউণ্টব্যাটেনের হয়ে সে প্রশ্নের উত্তর দেবেন, কারণ মাউশ্টব্যাটেনের উত্তর 
কি হতে পারে, সেটা মঙ্কটন ভালভাবেই বুঝে নিতে পেরেছেন। 

গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজাম তাঁর ফারমানের মধ্যে কয়েকটা কথা 
এর আগে ঢ্াঁকয়ে দয়েছিলেন। “ভাবষ্যতে আম ভেবে দেখব, কোন্ 'ভান্তিতে 
গণপারষদ গঠিত হতে পারে, এবং সেই ভভত্তি নির্ধারণের পর”_ এই উল্লেখের 
[বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে আপাতত উত্থাপন করা হয়োছল। নিজামের 
ডোলগেশনের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের এ 'বষয়ে আলোচনাও হয়োছল এবং 
ডোঁলগেশন এই কথাগুল বাদ দিতে তখনি রাজ হয়োৌছলেন। ডোঁলগেশনের 
মতেও, এই কথাগ্ীলর মধ্যে এমন কিছু রাজনোৌতিক তাৎপর্য নেই, যার জন্য কথা- 
গুীলকে ফারমানের বন্তব্যের মধ্যে রাখতেই হবে। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিবোচিত 
হওয়াতেই কথাগ্যাীল বাদ দিতে রাজ হয়োছলেন ডেলিগেশন এবং সংশোধিত 
খসড়া-প্রস্তাবে কথাগ্যাল বাদ দেওয়াও হয়োছল। এখন নিজাম ঘোর আপাত্ত 
তুলেছেন, এ কথাগলিরই বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে। কথাগুলির যে কি গুরুত্ব আছে, 
সেটা মানুষের কঙ্জপনাও মাথা খড়ে বের করতে পারবে না। তবু জাম আপাস্ত 
তুলেছেন এবং আতি তীব্র আপাঁত্ত। আর একটি আপাতত হলো “অর্থনোতিক চুন্তর' 
বিরুদ্ধে। কোন্ প্রস্তাবকে অর্থনোৌতিক চুন্তির প্রস্তাব বলছেন নিজাম? ভারত 
নিজের থেকেই এবং নিজের আগ্রহে শুধ্ এই প্রস্তাব করেছেন যে, হায়দরাবাদের 
অর্থনোৌতিক উন্নয়নে ভারত হায়দরাবাদকে সুবিধা ও সাহায্য দান করবেন। এই 
প্রতিশ্রুতি আনুষাঙ্গক সম্মতিপন্রে উল্লিখিত থাকবে। নিজামের পক্ষ থেকে এ 
ব্ষয়ে কোন পাল্টা কর্তব্যের প্রাতশ্রাত দাবী করা হয়ান এবং কোন সর্তও আরোপ 
করা হয়নি। সুতরাং, 'অর্থনোতিক চুন্ত'র কথা এর মধ্যে কেমন ক'রে আসে? 
তবু নিজাম আপাতত তুলে বলেছেন যে, আন_ষাঁঙ্গক সম্মাতিপন্রে উল্লেখ ক'রে নয়, 
আসল রাজনোতিক চুন্তুপত্রের মধ্যেই এই অর্থনৌতিক চুন্তির বিষয় উল্লেখ করতে হবে। 

১৭ই জুন তাঁরখে মধ্যাহুকালে হায়দরাবাদ থেকে মাউশ্টব্যাটেনের কাছে 
টোলিফোন করলেন মঙ্কটন, এবং একাঁট মান্র কথা উচ্চারণ ক'রে তাঁর বন্তব্য শেষ ক'রে 
দিলেন। মঙ্কটন বললেন-_ব্যর্থণ। 

সন্ধ্যা হতেই নিজামের কাছ থেকে তাঁর এমন আর একটি সম্পূর্ণ নতুন আপান্তির 
সংবাদ 'দল্লশতে এসে পেশছলো, যে আপাত্ত 'তাঁন এর আগে কোন প্রসঙ্গে কখনও 
উত্থাপন করেনান। নিজাম জানিয়েছেন, জরুরশ অবস্থার প্রয়োজনে হায়দরাবাদে 
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ভারতণয় সৈন্য সাম্বেশ করার আঁধকার ভারত গভরননমেন্টের থাকতে পারে না। এই 
আপাতত ছাড়া আর একটি ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন নিজাম- আরও আলোচনা চলতে 
থাকুক, আলোচনা বন্ধ করতে চাই না। 

হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারত গভরন্নমেন্টের আলোচনা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে এবং 
চলছে, এখন পর্যন্ত সুস্পম্ট একটা পাঁরণাঁতর মধ্যে এসে সমাস্তি লাভ করতে পারোন। 
মাউন্টব্যাটেনের কার্যকালের শেষ দুটি সপ্তাহ ফুরিয়ে যাবার আগেই হায়দরাবাদ- 
প্রসঞ্গ এবং আলোচনা চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়াল এর ফল এই হলো যে, কাশ্মীর- 
সমস্যা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বরোধের একটা মঈমাংসা কারয়ে দেবার 
যে শেষ চেষ্টা মাউন্টব্যাটেন করতে পারতেন সেটা নিতাল্তই অসম্ভবপর হয়ে উঠল। 
গত মার্চ মাসেই তান দুই প্রধান মল্লকে রাজ করাতে পেরোছলেন যে, তাঁরা মাসে 
অন্তত একবার ক'রে পরস্পরের সাক্ষাতে এসে আলোচনা করবেন। কিন্তু তারপর দুশট 
মাস পার হয়ে যাওয়া সত্বেও দুই প্রধান মন্ত্র মধ্যে কোন দেখা-সাক্ষাৎ আর হয়ান। 

মাউণ্টব্যাটেন নেহর্কে অনুরোধ করলেন, দুই প্রধান মল্নীর সাক্ষাতের প্রস্তাব 
ক'রে লিয়াকংকে চিঠি দেবার জন্য। মাউণ্টব্যাটেনের ইচ্ছা, এবারের সাক্ষাতের স্থান ও 
ব্যবস্থা 'দল্লশীতে হলেই ভাল হয়। 'লিয়াকৎ 'দল্লশীতে এলে মাউন্টব্যাটেনকে 'বিদায়- 
বাণ জানিয়ে দিয়ে চলে যাবার সুযোগ পাবেন, কারণ ভারত থেকে মাউন্টব্যাটেনের 
বিদায় নেবার সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু ইচ্ছা সত্তেও এ ব্যবস্থা হয়ে উঠল 
'না। প্রথম কারণ হলো, হায়দরাবাদের ব্যাপার । দ্বিতীয়, বলয়াকংও অস-স্থ হয়ে পড়েছেন । 

সমস্যা সমাধানের নানাপ্রকার উপায় সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবার পূর্বে 
যাযা করণীয় ছিল, তা সবই করা হয়ে গিয়েছে । ভারত গভনমেন্ট এ খবর অবশ্য জানতে 
পেরে গিয়েছেন যে, পাকিস্থানের রেগুলার সৈন্যবাহিনীর বহুসংখ্যক দল কাশ্মীর 
আঁভযানে নিষুস্ত হয়েছে এবং আক্রমণ চাঁলয়ে যাচ্ছে। এ সংবাদে ভারত মাল্ন্রসভার 
মন যাঁদও অত্যন্ত 'তিন্ত হয়ে রয়েছে, তবুও তাঁরা এখনো শান্তভাবেই ঘটনা ও সমস্যাকে 
বিবেচনার চেষ্টা করছেন। আলোচনার দ্বারা একটা নিষ্পাস্ত করবার আগ্রহ এখনো 
তাঁদের মনে রয়েছে, অন্তত পাকিস্থানের তুলনায় বেশি করেই আছে। 

পাকিস্থানের রেগুলার সৈন্যবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণে নিষূন্ত হবার সংবাদ পাওয়ার 
পর সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য ও প্রমাণসহ যে রিপোর্ট নেহরদ পাকিস্থান গভনমেন্টের 
কাছে পাঠিয়োছলেন, িয়াকং তার উত্তর 'দিয়েছেন। লক্ষ্য করবার 'বষয়, 'িয়াকৎ 
নেহরুর আভযোগের প্রাতবাদ করেনান। পাকিস্থানী ফৌজ কাশমশর আক্রমণে যোগদান 
করেছে, এই আঁভযোগ সোজাসুজি অস্বীকার করেনাঁন িয়াকৎ। পাকস্থান রাস্ট্রের 
নিরাপত্তা ক্ষুগ হবার কি আশঙ্কা, িভাবে দেখা দিয়েছে এবং সে আশঙ্কা কতখানি 
বাস্তবসম্মত, তারই এক বর্ণনা পাঠিয়েছেন 'লিয়াকং। 'িয়াকং বলেছেন- “কাশ্মীরে 
অবাঁস্থত ভারতীয় সৈন্য পাঁকস্থানের উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্তের দিকে যেভাবে এাগয়ে 
আসছে, তাতে উপজাতখয়েরা 'বিপল্ল বোধ করছে। উপজাতীশয়দের মনে এই আশওকা 
দেখা 'দয়েছে ষে, তাদের অণ্ণল ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হবে ।” 

মাউন্টব্যাটেনের ধারণা, ঠিক এই সময়েই দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ হবার খুবই 
প্রয়োজন ছিল। তবুও দুই রাষ্ট্রের দুই প্রধান যে এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়েও 
পরস্পরের সাক্ষাতে আসতে পারলেন না, সেটা রাজনোতিক ভাবষ্যতের 'দিক 'দয়ে এবং 
উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনোভাবের সম্পকেরি দিক দয়েও খুবই দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো । 

নেহরু এবং ভি দি মেনন মজ্কটনের অপেক্ষা করছিলেন এবং মণ্কটন দিল্লী 
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এসে পেশছতেই এক সাংবাদক সম্মেলন আহ্বান করলেন নেহরু । ভারত- 
হায়দরাবাদ চুন্ত সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যেসব নীতি, বিষয় ও ব্যবস্থার 
কথা 'নিজামের কাছে শেষ ও চূড়ান্ত প্র্তাবরূপে উত্থাপন করা হয়োছিল, এই 
সাংবাঁদক সম্মেলনে সেসব প্রকাশ ক'রে দিলেন নেহরু । 

এ সত্তেও এবং এখনও নেহরু ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শেষ 
চেম্টা ও সুযোগের পথ একেবারে বন্ধ ক'রে দিতে চাইীছলেন না। নেহরু এই 
প্রাতশ্রাত দিলেন যে, হায়দরাবাদের কাছে ভারতের এই শেষ প্রস্তাব ভারত প্রত্যাহার 
করছে না। হায়দরাবাদের সম্মুখেই এই প্রস্তাব রইল। ইচ্ছা করলে হায়দরাবাদ 
এখনও এ প্রস্তাব গ্রহণ ও স্বীকার করতে পারেন। নেহরু বললেন যে, ভারত, 
সরকার এখনও সময় বেধে 'দয়ে হায়দরাবাদকে এমন চাপ 'দতে চান না যে, অমুক 
তাঁরখের মধ্যে এ প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করতেই হবে। 

হায়দরাবাদ থেকে দিল্লীতে এসে মঙ্কটন মাউন্টব্যাটেনের কাছে তাঁর হতাশার 
বিশেষ হেতু সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলেছেন। লায়েক আলরই একট রহস্যপূর্ণ 
আচরণের কথা । মঙ্কটন বললেন যে, দল্লন থেকে খসড়াচীন্তর দালল-পন্র সঙ্গে 'নয়ে 
হায়দরাবাদে পেশছেই লায়েক আল সবার আগে দেখা করেছেন কাঁশম রেজভির সঙ্গে । 
নিজামের সথ্গে সাক্ষাং করার পূর্বেই লায়েক আল রেজাঁভর সঙ্গে পুরো তিন ঘণ্টা 
আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপার দেখেই মঞ্টন সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন। 

দিল্লীতে এক সাংবাঁদক সম্মেলনে মণ্কটনও হায়দরাবাদ-সমস্যার বিষয় আলোচনা 
করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি হায়দরাবাদের 'অর্থনৌতক অবরোধ” সম্বন্ধেও মন্তব্য 
করেছেন। মজ্কটন বলেছেন, তথাকাঁথত এই অবরোধ ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেস্টের 
নির্দেশে প্রয়োগ করা হয়নি। এমন নির্দেশিই দেনান কেন্দ্রীয় গভনমেন্ট। সম্ভবত 
কোন প্রাদেশিক গভনমেন্টও মোদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ অথবা বোম্বাই) হায়দরাবাদকে 
'অবরোধ' করবার কোন নির্দেশে দান করেনান। মঙ্কটন বলেছেন- প্রাদেশিক 
গরভর্নমেন্টের অধস্তন কর্মচারীরাই তাঁদের ব্যান্তগত বিবেচনা অনুযায়ী একটা ব্যবস্থা 
করতে গিয়ে এই কাজাট করেছেন। 

আলোচনার ব্যাপার থেকে এইবার এবং এতাঁদনে “সরকারীভাবে” নিজেকে সাঁরয়ে 
নিলেন মাউন্টব্যাটেন। এ ব্যাপারের মধ্যে আর তিনি আসতে পারেন না, আসতে 
পারবেন না এবং সুযোগও নেই। কিন্তু ব্যন্তগতভাবে শেষবারের মতো একটা 
চেষ্টা করলেন। এক দীর্ঘ টোলগ্রামে নিজামের কাছে মাউন্টব্যাটেন তাঁর 'শেষ 
অনুরোধ জানিয়ে দলেন। এই সঙ্গে মগ্কটনও তাঁর একটি অনুরোধের বার্তা 
নিজামকে জানালেন। উভয়েই নিজামকে জানিয়েছেন_-'আপাঁন আপনার নিজের 
ধারণা, বিবেচনা ও বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য সাহসের সঙ্জো দাঁড়াবেন, এই 
আশা করি। অনুরোধ করি, আপাঁন আপনার নিজের এবং রাজ্যের কল্যাণ ইন্তেহাদী 
আভসীন্ধর কাছে কখনই 'বাকয়ে দিতে ও 'বাঁলয়ে দিতে রাঁজ হবেন না।, 

ইত্তেহাদীগোষ্ঠীর আচরণে এটা সস্পন্টই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, তারা 
ভারতের সঙ্গে এমন কোন ব্যবস্থার মধ্যেই হায়দরাবাদকে আসতে 'দিতে রাজ নয়, 
যে বাবস্থায় হায়দরাবাদের উপর ইত্তেহাদশী দলের প্রভূত্ব বিন্দুমাত্র লঘু হয়ে যাবার 
সম্ভাবনা রয়েছে। ইন্তেহাদের ক্ষমতা 'িজামেরই প্রভুত্ব-ক্ষমতাকে চেপে দিয়ে বড় 
হয়ে উঠতে চাইছে । এই সঙ্কট এক 'দিক "দিয়ে 'নিজামেরই প্রভুত্বের সঙ্কট কিন্তু 
বিস্ময়ের বিষয় এই ষে, ব্যান্তুগতভাবে নিজামকে যতটা বাঁল্ঠ মনোভাবের মানুষ মনে 
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করা গিয়োছল, সঙ্কটকালে তাঁর আচরণে সে চাঁরান্রক দৃঢ্তার কোন পাঁরচয় পাওয়া 
গেল না। বরং দেখা গেল যে, নিজাম আজ ইক্তেহাদীগোম্ঠীর চাপে অসহায়ের 
মতোই আত্মসমর্পণ করছেন। ইন্তেহাদী ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাশীস্তর কোনই 
প্রমাণ তিনি 'দতে পারলেন না। 

[বগত এগার মাস ধরে ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে এই আলোচনার পালা 
চলেছে, তবু বার্থ হলো সব আলোচনা । মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, এই ব্যর্থতার প্রধান 
কারণ এই যে, হায়দরাবাদের প্রধান ব্যান্ত এবং ভারত সরকারের পক্ষের প্রধান ব্যান্ত 
কোনাঁদনই পরস্পরের সাক্ষাতে এসে এবং সান্নিধ্যে সে আলোচনা করতে পারলেন 
না। মাউশ্টব্যাটেনের মনে এখনও এই বিশ্বাস রয়েছে যে, যাঁদ নিজাম একবার 'দল্ল'্ 
আসতেন এবং চ্বয়ং মাউণ্টব্যাটেন একবার মধ্যস্থ 'হসাবে চেষ্টা করবার সুযোগ 
পেতেন, তবে এই বিরোধের মীমাংসা সহজেই হয়ে যেত। ব্যর্থতার আর একটি 
কারণ, হায়দরাবাদ ডোলগেশনই মগ্টনকে ততটা বিশবাস করেনি, যতটা করা উচিত 
ছিল। আলোচনার ব্যাপারে মণ্কটনের অসাধারণ দক্ষতা এবং নিজামের প্রাত ব্যান্তগত- 
ভাবে মঙ্কটনের অকুণ্ঠ আনুগত্য, এই দুই বিষয়েও ডোঁলগেশনের মনে পূর্ণ আস্থার 
অভাব 'ছিল। তা ছাড়া, আলোচনার ব্যাপারে ডোৌলগেশনের ক্ষমতাও আর একটু বোশ 
থাকা উঁচত 'ছিল। ডোলগেশনের আচরণে, মনোভাবে ও ক্ষমতায় এই কয়াট ভ্রুটি না 
থাকলে এত দিনের চেম্টার ফল ভালই হতো বলে মাউন্টব্যাটেন মনে করেন। 

ভারতে মাউন্টব্যাটেনের কর্মপ্রচেম্টার ইতিহাসে হায়দরাবাদ অধ্যায় এইখানে 
সমাপ্ত। 'ব্যর্থতা'ই এই অধ্যায়ের শেষ কথা । ওাঁদকে কাশ্মীরের ঘটনাবলীও যে 
সঙ্কটের সূত্রপাত করেছে, তার সমাধানের চেষ্টাও মাউন্টব্যাটেনকে এখানেই সম্গাপ্ত 
ক'রে দিতে হলো। মাউন্টব্যাটেন আশা করোছলেন যে, পাক প্রধান মন্ত্রী 'লিয়াকং 
আঁলকে তান আর একবার দিল্লীতে দেখতে পাবেন এবং নেহরু ও 'লয়াকৎ 
কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আর একবার আলোচনায় বসবেন। কিন্তু িয়াকং আলিকে 
দিল্লীতে আসবার আমন্রণ জানিয়ে পত্র দেবার জন্য নেহরুকে আর অনুরোধ করতে 
পারলেন না মাউন্টব্যাটেন। ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যর্থতা এবং 'লিয়াকতের 
অস্স্থতা, এই দুই কারণেই মাউণ্টব্যাটেন আর কাম্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে ভারত- 
পাঁকস্থান আলোচনার জন্য চেষ্টা ও ব্যবস্থা করতে উৎসাহবোধ করলেন না। 

কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদের কাছ থেকে শেষপর্যন্ত ব্যর্থতাই উপহার পেলেন 
মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু তান ভারত থেকে যাবার আগে এমন আর একাঁট উপহার 
লাভ ক'রে গেলেন, যার মূল্য ও আনন্দ এ দুই ব্যর্থতার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। ভারত- 
বাসীর সোহার্দ্যের উপহার লাভ করেছেন, ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছেন 
মাউন্টব্যাটেন। ভারতবাসী এবং ভারত সরকার তাঁদের জাতীয় ম্ীন্তর এবং জাতির 
বন্ধ হিসাবেই মাউণ্টব্যাটেনকে সহম্র শুভেচ্ছার দ্বারা আঁভনান্দত ক'রে বিদায় 
দিয়েছেন। বিদায়ের দিনে ভারত থেকে যে সম্বর্ধনা পেয়ে চলে গেলেন মাউণ্টব্যাটেন 
সেটা আমাদের কজ্পনারও বাইরে 'ছিল। 

প্রথমে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন 'দিল্লশর িউানাসপ্যালাট। নয়াঁদল্লল ও 
পুরাতন দিল্লীর রাজপথে হাজার হাজার ভারতীয়ের ভিড় ও জয়ধবানর 'ভিতর 
দিয়ে এবং চাঁদনশ চক পার হয়ে সম্বর্ধনাসভায় উপাঁস্থত হলেন মাউন্টব্যাটেন। এই 
সেই চাঁদনশী চক ও সেই সড়ক, ১৯১১ সালের হাঁডঞ্জ-হত্যা প্রয়াসের স্বেই ঘটনার 
পর যে পথ দিয়ে আর কোন ভাইসরয়কে কখনো যেতে দেখা যায়ান। গান্ধী-ময়দানে 
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প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের সমাবেশে চণ্চল ও ব্যাকুল এক সম্বর্ধনাসভায় উপাঁস্থত 
সুজন মাউন্টব্যাটেন। সারা পথে জনতার কাছ থেকে জয়ধ্বনি ও পৃষ্পমাল্যের 
উপহার পেয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। গাম্ধী-ময়দানের জনসভায় আরও আড়াই লক্ষ 
লোকের ভিড় প্রবেশ করার জন্য চেম্টা করাঁছল, 'কন্তু সভায় আর জায়গা ছল না। 

; সন্ধ্যার ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আহৃত ভোজসভায় মাউণ্টব্যাটেন-পাঁরবারকে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। বন্তৃতা করলেন নেহরু । 

মাউশ্টব্যাটেনকে লক্ষ্য ক'রে নেহরু বললেন-_-মহাশয়, আপাঁন আপনার অসীম 
খ্যাতি ও প্রাতিভা নিয়ে এই ভারতভমিতে এক এীতিহাঁসক কর্তব্য পালনের জন্য এসে- 
ছিলেন। কন্তু এ ভারতভঁমতে আপনার পূর্বে আগত বহু ভাইসরয় ও গভর্নর- 
জেনারেলের খ্যাত ও প্রতিভা মিথ্যা হয়ে গিয়েছে । আপাঁন ভারতের এক আত কাঁঠন 
রাজনোতিক দূর্যোগ এবং সঙ্কটের কালে এসৌছিলেন এবং আত দুরূহ অবস্থার মধ্যেই 
আপনাকে এখানে থাকতে ও কাজ করতে হয়েছে । তবুও, ভারতের শেষ ব্রাটশ গভনর- 
জেনারেল গাউন্টব্যাটেন, আপানি আপনার প্রাতিভা ও খ্যাতি অক্ষ-ণ্ন রেখেই আজ বিদায় 
নিয়ে যাচ্ছেন। একমান্্র আপাঁনই এই কাতিত্বের গৌরব অজর্ন করতে পেরেছেন ।' 

লোড মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশে নেহরু বললেন_-সোৌবকার মমতা 'দয়ে আপাঁন 
স্পর্শ করেছেন ভারতের হৃদয় । আপাঁন ভারতের দুঃখাক্কান্ত মানুষের কাছে 
যেখানেই যখন গিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে শান্তি, সান্তনা ও আশার উপহার নিয়ে 
[গিয়েছেন। তাই আজ আর 'বাঁস্মত হবার কিছ; নেই যে, ভারতবাসী আপনাকে 
বিদায় দেবার সময় এক আপনজনকে বিদায় দেবার দুঃখ অনুভব করছে ।, 

প্যামেলার কথাও ভুলতে পারলেন না নেহরু । 'শান্তশীলা বালিকা প্যামেলা, 
ইংলণ্ডের স্কুল-জীবন থেকে যাকে এখানে এসে বহু অশান্তি ও ঘটনায় ক্ষুব্ধ 
ভারতের এক সঙ্কটকালে পাঁরণতবয়স্ক ব্যান্তর মতোই বহ দুরূহ দায়ত্বপূর্ণ কাজ 
করতে হয়েছে", তার উদ্দেশেও বিদায়বাণী জানালেন নেহরু। 

নোঁদনই বিকালে, মান্র চার ঘণ্টা আগে. দিল্লীর রাজপথে জনতার কাছ থেকে 
মাউন্টব্যাটেন যে প্রাত ও আঁভনন্দনের বিস্ময়কর উপহার লাভ করেছেন, সে 
ঘটনারও উল্লেখ ক'রে নেহরু বললেন_-আম জান না, ভারতীয় জনতার কাছ থেকে 
এই বিরাট প্রীতর পাঁরচয় পেয়ে লর্ড ও লোড মাউন্টব্যাটেন কি ভাবছেন। 'কন্তু 
' আম বিস্মিত হয়ে ভাবাছ, ভারতে এসে এত অজ্পকালের মধ্যে এক ইংরেজ ভদুলোক 
ও এক ইংরেজ মাঁহলা কেমন ক'রে এত বড় আন্তারক অভার্থনা লাভ করতে 
পারলেন 2 এই অল্পকালের অধ্যায়াট ভারত-জশবনের এক সাফল্য অর্জনের অধ্যায়, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, এই অধ্যায়াটি বহু দৃঃখ এবং 
বিপর্যয়েরও অধ্যায়। তাই মনে হয়, দুঃখ এবং বিপর্যয়ের স্মাত সাঁরয়ে রেখে 
'ভারতবাসী আজ ব্যান্তগতভাবে আপনাদের দু'জনের প্রীতি তাদের প্রীতি ও 
সৌহার্দ্যের পরিচয় দান করেছে । আপনারা প্রণীত ও শ্রদ্ধার আরও অনেক উপহার- 
সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ভারতীয় জনতার এই প্রীতির চেয়ে বৌশ সত্য ও 
“মূল্যবান কোন উপহার অবশ্যই নিয়ে যাচ্ছেন না।' 
" বন্তৃতার উপসংহারে নেহরু বলেন--স্যার ও মাদাম মাউণ্টব্যাটেন, আপনারা আজ 
অবশ্যই অনুভব করতে পেরেছেন, মানুষের প্রীতি ও সৌহার্দ্য কিভাবে নিজেকে 

“প্রকাশ করে।' 

মাউন্টব্যাটেন ও লোড মাউষ্টব্যাটেন, উভয়েরই মন এ 'বিদায়-অনম্ঠানের অজন্ত্ 
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প্রীতির স্পর্শে আঁভভূত হয়ে পড়োছল। উভয়েই বন্তুতা দিলেন, সে: বন্তৃতান্* 
হৃদয়ের ভাষা 'দিয়ে রাঁচত বন্তৃতা বলা যায়। 

শেষবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার 'বানময়ের পালাও শেষ হলো: 
ভারত সরকার মাউন্টব্যাটেনকে একটি ট্রে উপহার দলেন। ভারত গভননমেস্টের সকল্ 
মন্ত্রী এবং সকল প্রাদৌশক গভর্নরের স্বাক্ষরচিহের দ্বারা খাঁচত একটি ট্রে 4 

মাউণ্টব্যাটেন ভারত সরকারকে উপহার দিলেন একি স্বর্ণানার্মত গ্লেট 
এই গ্লেট রাজা পণ্চম জর্জকে উপহার দয়োছলেন ইংলণ্ডের স্যাবখ্যাত গোল্ডাস্মথঁ 
এণ্ড সিলভারস্মিথ' প্রাতিষ্ঠান। রাজা ষ্ঠ জর্জের ইচ্ছা অনুসারেই এই ক্বর্ণপান্রটি 
ভারত সরকারকে উপহার দেওয়া হলো। রাজা ষ্ঠ জর্জ জানয়েছেন_“ভারতের 
জনসাধারণের প্রাত সকল ইংরাজ নরনারীর, তথা হক্টরাজোর প্রত্যেক নরমারার 
সৌহার্দের প্রতীকর্পে, এই বস্তুটি ভারতকে উপহার দেওয়া হলো। 
নারি জানেত হা জিভ 
ভারত থেকে বিদায় নেবার আগে লোড মাউণ্টব্যাটেনও তাঁর সেবাব্রতের শেষ 

অনুষ্ঠান সেরে িলেন। কুরুক্ষেত্র এবং পাঁণপথের শরণার্থীদের শাবরে 
উপস্থিত হলেন লোডি মাউণ্টব্যাটেন। এই দুই শাবরে তখনো তিন লক্ষ শরণার্থী 
ছিল। হাজারে হাজারে শরণার্থী নরনারী লোড মাউন্টব্যাটেনকে ঘিরে দাঁড়াল! 
জলভরা চোখে বিদায় সম্ভাষণ জানাল শরণার্থী নরনারী। শরণার্থীরা যে সব 
সামগ্রী লোড মাউণ্টব্যাটেনকে উপহার দিল, সেই সামগ্রী এক ব্যান্ত দিল্লীতে 
পেশছিয়ে দিয়ে আসবে, তারই জন্য রেলভাড়া সংগ্রহ করল শরণাথাঁরা, নিজেদের 
মধ্যেই এক-পয়সা ও এক-আনা ক'রে চাঁদা তুলে। ৃ 

আর একটি সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। দল্লঈর সকল 
রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে আহত সম্বর্ধনার সভা । প্রচলিত রাঁত অনযায়ী বত 
চীনা রাষ্ট্দূতই হলেন দিল্লীতে অবাস্থত বৈদৌশক দৃতগোম্ঠীর আচার্য। তিনি 
সুধা ও কৃতাবদা, মানুষের মনের সুক্ষ অনুভাতি ও আবেদন নিজের মন দিয়ে 
উপলাব্ধ করবার শান্ত তাঁর আছে। মাউণ্টব্যাটেনের এই এীতহাঁসক 'বিদায়-পর্বের 
অনূষ্ঠান সকলের মনের গভীরে হর্ষ ও বেদনায় 'মাশ্রত যে ভবানার আবেগ জা 
তুলেছে, তার পারচয় ও রূপ তিনিই প্রায় ঠিক-ঠিক ধরতে পেরোছলেন। 
মাউণ্টব্যাটেনকে বিদায় সম্ভাষণ জানয়ে এক বিখ্যাত চীনা কাঁবর রচিত কাবতার 
কয়েকটি পধান্ত আবৃত্তি করলেন চীনা রাষ্ট্রদুত : 

“পুষ্পত পাঁচতরুর ছায়ায় 
শশতল ঝরণার জল খুবই গভার। 

তার চেয়েও বোঁশ গভীর 
হৃদয়ের প্রীতি আবেগ ও বেদনা, 

সূহ্দ্ যখন বিদায় নিয়ে যায়।” 












